
 متعدي التغطية ومدير االكتتاب املستشار املالي

افقة على يتوقف النشرة هذه بموجب األولوية حقوق  أسهم طرح إن   املال رأس على زيادة املساهمين مو
 
افقات على الشركة وحصول  اإلدارة مجلس لتوصية وفقا افقة للشركة العادية غير  العامة الجمعية النعقاد دعوة نشر  تم ولقد النظامية، املو زيادة رأس مال  على للمو

افق 07/11/1442 بتاريخ األولوية حقوق  أسهم إصدار  الشركة من خالل افقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين وعلى ،م(17/06/2021هـ )املو  األولوية حقوق  أسهم إصدار  فإن األولوية،حقوق  أسهم على زيادة رأس املال من خالل إصدار  املساهمين مو

  سيتوقف
 
 .بذلك املساهمين إشعار  وسيتم الغية النشرة هذه تعتبر  سوف الوقت ذلك وفي. تلقائيا

 أولوية حقوق  أسهم إصدار  نشرة

  نميةوالت للسياحة الحكير  عبداملحسن عةمجمو  شركة 
 املوافق) ه16/08/1398 وتاريخ( 1010014211) رقم تجاري ال سجلال بموجبو  ،م(03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427 وتاريخ( 2161) رقم الوزاري  القرار بموجب مساهمة تحولت إلى والتنمية للسياحة الحكير املحسندعب مجموعة شركة

 (.م22/07/1978

 وتمثل سعودي، ريال( 307,000,000) مليون  وسبعة ثالثمائة تبلغ إجمالية بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن ،الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة يبلغ طرح بسعر ،عادي سهم (30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ن ثالثو  طرح

 سعودي. ريال( 650,000,000) مليون  نوخمسي ستمائة الشركة مال رأس ليصبح ،(%89.50) بنسبة الشركة مال رأس في زيادة

م(******/**/)املوافق ه ****/**/** م( وتنتهي في يوم****/فق **/**اه )املو ****/**/** يومفترة التداول: تبدأ من   

(م******/**/ املوافق) ه****/**/** يوم في وتنتهي( م****/**/** فقااملو ) ه****/**/** يوم من فترة االكتتاب: تبدأ  

   
صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) والتنمية للسياحة الحكير املحسندعب مجموعة شركة تأسست

ُ
( «مجموعة الحكير»أو  «امل

 رقم التجاري  السجل في قيدها وتم "والصناعة للتجارة الحكير املحسن عبد مجموعة" مسمى تحت فردية كمؤسسة البداية في

م( تم تغيير اسم 09/06/2003ه )املوافق 08/04/1424، وفي تاريخ (م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398 بتاريخ( 1010014211)

م( تم تغيير اسم 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427وفي تاريخ ، الشركة ليصبح "مجموعة عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة"

م( تم 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ  الشركة ليصبح "مؤسسة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية"،

 تاريخ وفي، (2161تحويل الكيان القانوني للشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )

تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة وخمسين ( م26/06/2014املوافق) ه28/08/1435

( رياالت سعودية للسهم الواحد وتحولت بذلك إلى شركة مساهمة 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000)مليون 

 هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مدينة في للشركة الرئيس املركز مقر ويقع. سعودية عامة

 مليون  وأربعون  وثالثة ثالثمائة الحالي الشركة مال رأس ويبلغ. السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص ،تري  دبل

 عشرة قدرها اسمية بقيمة ،عادي سهم( 34,300,000) ألف وثالثمائة مليون  نوثالثي أربعة إلى مقسم سعودي، ريال( 343,000,000)

 في وكما(. «الحالية األسهم» بـ ومجتمعة «حالي سهم» بـ منفردة إليها ويشار) بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم سعودية رياالت( 10)

 الحكير عبداملحسن شركة هم( الشركة أسهم من أكثر أو% 5 نسبة يمتلكون  ممن) الشركة في الكبار املساهمين فإن النشرة هذه تاريخ

 أسهم من( 31.50)% مانسبته أي سهم،( 10,804,500) وخمسمائة فال  وأربعة وثمانمائة ماليين عشرة تملك والتي القابضة والدهوأ

 وثمانون  وسبعمائة ألف وسبعون  وثالثة ومائتان ماليين أربعة يملك والذي الحكير فهد عبدالعزيز وعبداملحسن ،الطرح قبل الشركة

 .الطرح قبل الشركة أسهم من )%12.46) مانسبته أي ،سهم( 4,273,780)

، بعد تخفيض رأس املال من خمسمائة (م27/10/2020 املوافق) ه10/03/1442 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

 مال رأس بزيادة ( ريال سعودي،343,000,000( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون )550,000,000وخمسين مليون )

 سعودي، ريال( 650,000,000) مليون  وخمسين سعودي، إلى ستمائة ريال( 343,000,000) مليون  وأربعين وثالثة ثالثمائة من الشركة

 جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 307,000,000) ماليين وسبعة ثالثمائة بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح عن طريق

 .العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل ****/ه )املوافق **/******/**/** تاريخوفي 

 أسهم»ويشار إليها بـجديد ) عادي سهم (30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ثالثين ولوية، ويتمثل االكتتاب في طرحأإصدار أسهم حقوق 

، وبقيمة «(سعر الطرح»ويشار إليه بـللسهم الواحد ) ةرياالت سعودي( 10عشرة )بسعر طرح يبلغ  («الجديدة سهماأل » أو «األولوية حقوق 

ريال  (343,000,000) ن مليون ثالثمائة وثالثة وأربعيوذلك لزيادة رأس مال الشركة من  ة،رياالت سعودي( 10عشرة )سمية قدرها ا

 ألف وثالثمائة مليون  نوثالثي سعودي، وزيادة عدد األسهم من أربعة ريال( 650,000,000)ن مليون ستمائة وخمسيإلى ، سعودي

وسيكون ملساهمي الشركة املقيدين كما في نهاية فترة  .عادي سهم (65,000,000) ن مليون خمسة وستيلى إ عادي سهم( 34,300,000)

مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي واملقيدين في سجل تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

الحق في االكتتاب في األسهم  م(****ه )املوافق **/**/******/**/ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال بتاريخ

 الجديدة حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ.

للمساهمين ( «حق أولوية»ومنفردة بـ  «حقوق أولوية»األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ سوف يتم إصدار حقوق 

تاريخ » ويشار إليه بـبنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال )املالكين لألسهم 

سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  واملقيدين في( «األحقية

 «املساهمين املقيدين»)ويشار إليهم مجتمعين بـ  م(****ه )املوافق **/**/******/**/املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال بتاريخ 

  ،العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد املقيدين املساهمين محافظ في الحقوق  تلك تودع على أن( «املساهم املقيد»ومنفردين بـ 
ً
أخذا

 0.895) في االعتبار إجراءات التسوية بعدد
ً
بسهم ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب  ،( سهم من أسهم الشركة1لكل ) ( حق تقريبا

 واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

الذين يجوز لهم تداول الحقوق  –( «املستثمرين الجدد» ويشار إليهم بـاملساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )وسيكون بإمكان 

أو  «تداول »ويشار إليها بـولوية في السوق املالية السعودية )تداول واالكتتاب في أسهم حقوق األ ال –واالكتتاب في األسهم الجديدة 

 يومعلى أن تنتهي فترة التداول في  م(****ه )املوافق **/**/******/**/ يومرة التداول وفترة االكتتاب في ، وتبدأ فت(«السوق »

ه )املوافق ******/**/ يوم مر فترة االكتتاب حتى نهاية، بينما تست(«فترة التداول »ويشار إليها بـ) م(****ه )املوافق **/**/******/**/

في حين  ن في نفس اليومآالتداول وفترة االكتتاب سوف تبد لى أن فترةإ، وتجدر اإلشارة («فترة االكتتاب»ويشار إليها بـ) م(******/**/

 نتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.اتستمر فترة التداول حتى 

دين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء وسيكون بإمكان املساهمين املقي

وبيع  حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق 

 .خالل فترة التداول  بخصوص الحقوق التي يملكونهاأو عدم اتخاذ أي إجراء  الحقوق التي يتم شراؤها

 ملا يلي:)خالل فترة االكتتاب( وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة 
ً
 على مرحلة واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  شراءه حال وفي االكتتاب، فترة خالل بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة انتهاء بعد بها االكتتاب له فيستاح

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة سهماأل  في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .طيالوس لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة والشراء

فستطرح تلك األسهم على عدد من ( «األسهم املتبقية» ويشار إليها بـب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )توفي حال تبقى أسهم لم يكت

، وتقوم تلك («الطرح املتبقي» ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ) («املؤسسات االستثمارية»املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم بـ 

 يوم  ض ابتداءً املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العرو 
ً
من الساعة العاشرة صباحا

فترة » ويشار إليها بـ) م(****ه )املوافق **/**/******/**/وحتى الساعة الخامسة مساًء من يوم  م(****ه )املوافق **/**/******/**/

فاألقل )شرط أن ال يقل عن ؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل لمتخصيص األسهم املتبقية ل وسيتم (.«الطرح املتبقي

سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم 

توزع فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، و 

بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب  )إن وجدت( باقي متحصالت عملية الطرح

  .م(****ه )املوافق **/**/******/**/ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
 كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أنب علما

  الطرح. بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم،

التغطية  يما تبقى من أسهم ملتعهد سيخصصهم املتبقية وكسور األسهم، فلم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسفي حال و

 راجع  ون سيقوم نالذي
ً
وسيتم اإلعالن . («باألسهم وأحكام الطرح وشروطهاملعلومات املتعلقة »( 13)قسم البشرائها بسعر الطرح )فضال

 راجع  («التخصيص تاريخ»ويشار إليه بـ) م(****ه )املوافق **/**/******/**/عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 
ً
)فضال

 . («املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»( 13)قسم ال

خمسة مقسم إلى  سعودي، ريال( 650,000,000) مليون  وخمسون  ستمائةوبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة 

 املالية للشركة املالءة رفع . وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس فيعادي سهم( 65,000,000) وستون مليون 

 راجع القسم  منها املتكبدة والتكاليف االقتراض ومعدالت واملالي شغيليالت األداء وتحسين االستراتيجي والتوسع
ُ
استخدام » (7))فضال

 (.«متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية

، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ةإن جميع أسهم الشركة من فئة واحد

 
ً
«( املساهم»ويشار إليه بـلألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة ) ومساوية تماما

العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. وسيستحق  )سواءً «( الجمعية العامة»ويشار إليها بـحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )

 وجدت(.تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن  مالكو األسهم الجديدة أي أرباح

وبقيمة ( سهم عادي 55,000,000خسمة وخمسين مليون )بعدد  ي السوق املالية السعودية الرئيسيةأسهم الشركة فكامل تم إدراج 

بعد الحصول على  (م26/06/2014املوافق ) ه28/08/1435( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 10اسمية قدرها عشرة )

حيث قامت الشركة بطرح عدد ستة عشرة مليون وخمسمائة موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول(، 

 من أسهم الشركة. )%30بما نسبته ) كتتاب العاملال( سهم عادي 16,500,000ألف )

  يتم
ً
 العربية باململكة املاليةالسوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت وقد. السعودية املالية السوق  في للشركة القائمة األسهم تداول  حاليا

 لقبول إدراجها، السعودية )تداول( تداول  شركةإلى  طلب قدمت كما الجديدة، األسهم وطرح لتسجيل («الهيئة»ويشار إليها بـ)السعودية 

 ومن. هذهاإلصدار  نشرة املوافقة على وتمت العالقة ذات الجهات متطلبات بكافة والوفاء املطلوبة املستندات جميع تقديم تم وقد

  ورد الجديدة األسهم تخصيص عملية مناالنتهاء  بعد قصيرة فترة خالل السوق  في الجديدة األسهم تداول  يبدأ أن املتوقع
ُ
الفائض )فضال

 -بعد تسجيلها وقبول إدراجها  -وسيكون التداول في األسهم الجديدة . («التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب)» )ل(راجع الصفحة رقم 

 
ً
ملواطني اململكة العربية السعودية واملقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات  متاحا

وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى املستثمرين األجانب املؤهلين بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 

ة املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد املالية األجنبي

ويشار إليه ) االقتصادية املرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة

ة املالك القانوني املسجل لألسهم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه الحال، مع العل(«الشخص املرخص له»بـ

 .الجديدة باألسهم أو بالحقوق  يتعلق استثماري  قرار اتخاذ قبل النشرة هذه في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم (أ) الصفحة في «هام إشعار» قسم ودراسة بالكامل هذه اإلصدار نشرة قراءة ينبغي

 

 
 
 
 

 

دمت معلومات على هذهاإلصدار  نشرةتحتوي 
ُ
 املالية األوراق دراجإ قبول  وطلب"( الهيئة"بـ  إليها املشار) السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب املالية األوراق وطرح التسجيل طلب ضمن ق

 جراءإ بعد واعتقادهم، ويؤكدون بحسب علمهم هذه،اإلصدار  نشرة في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين( ج) الصفحة على أسماؤهم تظهر الذيناإلدارة  مجلسأعضاء  ويتحمل. السعودية املالية بالسوق  الخاصة اإلدراج قواعد متطلبات بحسب

أو  بدقتها تتعلق داتتأكي أي   تعطيان وال النشرة، هذه محتويات عن مسؤولية أي   السعودية املالية والسوق  الهيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي   جعلإلى  النشرة تضمينها عدم يؤدى أن يمكن أخرى  وقائع أي   توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات جميع

 .منها جزء أي   على االعتماد عنأو  النشرة هذه في ورد عما تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة نفسيهما وتخليان اكتمالها،

 )م09/06/2021ه )املوافق 28/10/1442بتاريخ  نشرةال ههذت صدر 





 

 

 أ

 إشعار مهم

وعن أسهم حقوق األولوية املطروحة  شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنميةعلى تفاصيل وافية عن  )"نشرة اإلصدار"(تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

ار التي تحتـويها نشرة اإلصد لالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى املعلـومات

( www.alhokair.com) و من خالل زيارة املواقع اإللكترونية لكل من الشركةللشركة ومن مدير االكتتاب أ ل على نسخة منها من املقر الرئيسوالتي يمكن الحصـو 

 (.www.cma.org.sa)( وهيئة السوق املالية www.falcom.com.sa) واملستشار املالي

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 14سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة التقل عن )
ً
، غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال( يوما

ت موافقة   .الهيئة ملغاةوفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعد 

)"متعهد  التغطية)"مدير االكتتاب"( ومتعهد  لالكتتابالي"( ومدير وقد قامت الشركة بتعيين )"شركة فالكم للخدمات املالية"( كمستشار مالي )"املستشار امل

وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب ، )"متعهد التغطية"( وشركة بلوم لالستثمار السعودية كمتعهد بالتغطيةالتغطية"( 

  .هذه النشرة

اء مجلس اإلدارة تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعض 

كدون بحسب علمهم ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤ  مجتمعين (جالصفحة )الذين تظهر أسماؤهم على 

إلى جعل أي إفادة  هذه واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار

ات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتوي تداول واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة 

 
ً
 أو عن االعتماد على أي جزء منها.نتج عما ورد في نشرة اإلصدار من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة ت أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة

 من املعلوماتوعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات املعقولة للتحري عن صحة املعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أ
ً
 ن جزءا

من  لس إدارتها أو املستشار املالي أو أيها أو أعضاء مجلدى الشركة أو أي من مدرائالواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 

أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة  (،د( و)ه) الصفحتينالشركة الواردة أسمائهم في مستشاري 

 .ة هذه املعلومات أو اكتمالهامن هذه املعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدق

يمكن أن تتأثر بشكل سلبي  األسهمإن املعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع املالي للشركة وقيمة 

ى الخارجة عن سيطرة نتيجة للتطورات املستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخر 

 راجع القسم )
ً
ح أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطر  ة اإلصداروز اعتبار تقديم نشر ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(. وال يج2الشركة )فضال

شرة نال يجوز اعتبار  .عتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبليةا أو اال أو تفسيره

بر وتعت .في أسهم حقوق األولوية أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاباإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من 

ثمارية ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االست املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار

ة الهيئيتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الخاصة. و 

 .الية الخاصة بهمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات املبخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالء

التداول  -لذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة ا -ملستثمرين )"املستثمرين الجدد"( وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة ا

)املوافق هـ /******/** يومواالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق املالية السعودية )"تداول" أو "السوق"(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في 

هـ /******/**، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم (")"فترة التداول  م(****هـ )املوافق **/**//*****/*** لى أن تنتهي فترة التداول في يومعم( ******/**/

تهاء )"فترة االكتتاب"(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى ان م(****)املوافق **/**/

 .اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة

قيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق وسيكون بإمكان املساهمين امل

 .ترة التداول السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل ف

 

 ملا يلي: ةعلى مرحل )خالل فترة االكتتاب( وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة
 
 واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  شراءه حال وفي ،أو بجزء منها االكتتاب فترة خالل أسهمه بعدد مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 انتهاء بعد بها االكتتاب له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 كتتاباال إلى باإلضافة والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في



 

 ب

م بـ ويشار إليه(ؤسس ي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )"األسهم املتبقية"( فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين ذوي الطابع املوفي 

عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم  "املؤسسات االستثمارية"( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح املتبقي"(. وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم

 يوماستقبال تلك العروض ابتدا
ً
هـ )املوافق /******/** وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم م(****هـ )املوافق **/**//******/** ًء من الساعة العاشرة صباحا

االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر (. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات "فترة الطرح املتبقي" ) م(******/**/

لألسهم املتبقية الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 

)بما يتجاوز سعر  )إن وجدت( ملحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرحومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح ا

  .م(****هـ )املوافق **/**//******/**الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب  بأنعلما

 صلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.كسور األسهم، قد ال يح

بسعر بشرائها وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم 

 راجع القسم )
ً
( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد 13الطرح )فضال

 راجع القسم ) )"تاريخ م(****هـ )املوافق **/**//******/**أقصاه 
ً
 شرة(.من هذه النقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" ( "املعلومات املتعل13التخصيص"( )فضال

  املال رأس زيادة على املساهمين موافقة على يتوقف النشرة هذه بموجب األولوية حقوق  أسهم طرح إن
ً
 املوافقات على الشركة وحصول  اإلدارة مجلس لتوصية وفقا

 بتاريخ األولوية حقوق  أسهم إصدار خالل من الشركة مال رأس زيادة على للموافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية النعقاد دعوة نشر تم ولقد النظامية،

 حقوق  أسهم إصدار خالل من املال رأس زيادة على املساهمين موافقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين وعلى(، م)املوافق **/**/**** هـ**/**/****

  سيتوقف األولوية حقوق  أسهم إصدار فإن األولوية،
ً
 .بذلك املساهمين إشعار وسيتم الغية النشرة هذه تعتبر سوف الوقت ذلك وفي. تلقائيا

 اليةملعلومات اامل

  بها املرفقة م واإليضاحات2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املراجعةاملوحدة  املالية القوائم إعداد تم
ً
 رللمعايي وفقا

 (SOCPA) حاسبينراجعين واملللم السعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في ( املعتمدة (IFRSاملالي للتقرير الدولية

  بها املرفقة واإليضاحات م2020سبتمبر  30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة( املفحوصة) املوجزةاملوحدة  األولية املالية القوائم إعداد تم .كما
ً
 الدولية يرللمعاي وفقا

 (.SOCPA) للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في ( املعتمدة (IFRSاملالي للتقرير

 وتقـوم .(قانونيون  محاسبون ) وشركاهم ويونغ ارنست شركة قبل من املشار إليها أعاله املالية السنوات عن للشركة املالية البيانات وتدقيق مراجعة تمت وقد

 .السـعودي بالريـال املاليـة قوائمهـا بإصـدار الشـركة

اردة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام الو  نشرةال هحتوي عليها هذتإن بعض املعلومات املالية واإلحصائية التي 

 .هذه النشرة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في

 

 ستقبلية ملفادات اإل التوقعات وا

الشركة ظروف  قة. وقد تختلفالعلنة تم ذكرها في املواضع ذات العحددة وُم ُم لقد تم إعداد التوقعات املستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات 

  .من هذه التوقعاتيوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي ال فتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال عن ا في املستقبل

استخدام بعض  طريقةل ستدل على هذه البيانات املستقبلية بصورة عامة من خالستقبلية. ويُ تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات امل

فية الصيغ النا أو ""يعتقدالكلمات مثل "تعتزم/ تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من املمكن" أو "سوف" أو "ينوي" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "قد" أو 

اث وإدارتها فيما يتعلق بأحدوتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية  من هذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املعاكسة لها في املعنى.

 مستقبلية
ً
ا الشركة األداء أو اإلنجازات التي تحققه ون النتائج الفعلية أووهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تك داء املستقبلي.أل ل ، ولكنها ليست ضمانا

 
ً
  مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

ً
 التطلعات. وقد تم استعراض أهم املخاطر أو في بيانات تلك أو ضمنا

  ثر بصورةألالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا ا
ً
 راجع القسم )في أقسام أخرى من هذه النشرة  أكثر تفصيال

ً
. ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(2)فضال

لية قد عتماد عليها، فإن النتائج الفعال فتراضات التي تم اال ور غير املتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من األموفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو ا

 .ي عن تلك املذكورة في هذه النشرةشكل جوهر تختلف ب

د لتزامات املستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعالوراق املالية واأل مع مراعاة متطلبات قواعد طرح ا

ظهور أي مسائل مهمة كان ( 2) صدار أوإل تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اوجود ( 1)تي: لصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اإل تاريخ نشر نشرة ا

مات كان ذلك نتيجة معلو  تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواءً  الصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة إل يجب تضمينها في نشرة ا

 .تقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل املخاطرةإضافية جديدة أو نتيجة حوادث مس

 

 

 

 



 

 

 ج

 الشركة دليل

 أعضاء مجلس اإلدارة

عّين بتاريخ 
ُ
افق 06/09/1442مجلس إدارة الشركة امل  م( *18/04/2021ه )املو

 العمر الجنسية صفة العضوية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 ة **غير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

ماجد عبداملحسن 

 عبدالعزيز الحكير ***

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 54 سعودي

مرو عبدالعزيز ع

 *عبدهللا الجالل **

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 تنفيذيغير 
 - - - - 41 سعودي

سامي عبداملحسن 

 الحكير ***عبدالعزيز 

عضو مجلس 

 اإلدارة املنتدب

 غير مستقل

 تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 53 سعودي

بندر خالد عبداملحسن 

 الحكير

عضو مجلس 

 اإلدارة

مستقلغير   

 غير تنفيذي
%0.49 272,065 43 سعودي  - - 

إياد عبدالرحمن محمد 

 البنيان

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 46 سعودي

رائد عبدالعزيز حامد 

 أبو زناده

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 48 سعودي

رمزي كنعان يوسف 

 أبو خضرا

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 سعودي

فيصل محمد أمين 

 شاكر

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 45 سعودي

 خالد أنيب
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 فنلندي

 الشركة: املصدر

 الحالية للدورة اإلدارة املذكورين أعاله مجلس أعضاء انتخاب على( م18/04/2021املوافق ) ه06/09/1442* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442من تاريخ  بدأت والتي

ن ( م%31.50في شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة، واملالكة لنسبة ) )%6.60** إن امللكية غير املباشرة للمشار إليهم في الجدول أعاله ناتجة عن ملكية كٍل منهم بنسبة )

 شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.أسهم 

 ملجلس اإلدارة وتعيين (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر * **
ً
، تعيين السيد/ ماجد عبداملحسن عبدالعزيز الحكير رئيسا

 لرئيس السيد/ عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل
ً
 .الحكير كعضو منتدب عبدالعزيز عبداملحسن مجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ سامي نائبا

 

 وممثالها عنوان الشركة

 الحكير للسياحة والتنميةمجموعة عبداملحسن شركة 

 تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  - املروج حي -الرياض 

 السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص

 +966 11 4134444 هاتف:

  11 966+4131111 فاكس:

  IR@alhokair.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alhokair.comاملوقع اإللكتروني: 

  



 

 د

 الشركة ممثال 
 الثاني املفوض الشركة ممثل األول  املفوض الشركة ممثل البيان

 الغامدي سالم أحمد عادل الحكير عبدالعزيز عبداملحسن سامي االسم

 لماليةنائب الرئيس التنفيذي ل املنتدب، والرئيس التنفيذي املكلفمجلس اإلدارة عضو  الصفة

 العنوان

  -الشمالي  الدائري  - املروج حي -الرياض 

 تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج بين

 السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص

  -الشمالي  الدائري  - املروج حي -الرياض 

 تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج بين

 السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص

 456 تحويلة رقم: +966 11 4134444 112 تحويلة رقم: +966 11 4134444 رقم الهاتف

 +966 11 4131111 +966 11 4131111 رقم الفاكس

 Sami@alhokair.com a.alghamdi@alhokair.com البريد اإللكتروني

  الشركة: املصدر

 

 سوق األسهم

      السعودية )تداول( تداول شركة 

 15وحدة رقم:  6897العليا  – طريق امللك فهد

 اململكة العربية السعودية 3388 – 12211الرياض 

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني: 

 واملحاسبون القانونيون  املستشارون

 ومدير االكتتاب املستشار املالي

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 متعهدي التغطية

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 



 

 

 ه

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، بنايةالرياض، 

  ،11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 املستشار القانوني

 ومستشارون قانونيون  عبدالعزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون  شركة

 ، شارع التخصص ي.4مركز برستيج،بناية الرياض، 

 11454الرياض  15870ب ص.

 اململكة العربية السعودية

ـــف:   +966 11 4648081هاتــ

 +966 11 4624968: فاكس

 office@fahadlaw.com :البريد اإللكتروني

 www.fahadlaw.com: املوقع اإللكتروني

 

 املحاسب القانوني

 م2020 سبتمبر  30 في املنتهية أشهر  والتسعة م2019و م2018م و2017ام من ع ديسمبر  31نتهية في ية املللسنوات املال

 كة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(شر 

 الدور الرابع عشر -برج الفيصلية  -طريق امللك فهد  -الرياض 

 11461الرياض ، 2732ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 2734740/2159898هاتف: 

 +966 11 2734730فاكس:

  ey.ksa@sa.ey.comالبريد اإللكتروني: 

 ey.com/menaاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 :تنويه

 بالشكل وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم تضمين على الكتابية موافقاتهم قدموا قد أعاله أسماؤهم الواردة القانوني واملحاسب املستشارين جميع إن

 القانوني واملحاسب املستشارين من أي يمتلك وال. النشرة هذه تاريخ حتى املوافقة هذه بسحب منهم أي يقم ولم النشرة، هذه في الواردين واملضمون 

 ..النشرة هذه تاريخ في كما الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو

  



 

 و

 ملخص الطرح

 ويةولأل أسهم حقوق ا في أو بالتداول  كتتابالستثماري املتعلق باال قبل اتخاذ قرارهم ا في أسهم هذا الطرحكتتاب الب على املستثمرين الراغبين في ايج

 في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم (أ) ةالصفح في «هام إشعار» قسم وعلى وجه الخصوص ماورد في، صدار كاملةإل نشرة اومراجعة قراءة 

 :وفيما يلي ملخص عن الطرح، استثماري  قرار التخاذ كافي غير الوارد أدناه الطرح ملخص أن حيث. النشرة هذه

صدر
ُ
ووصفه  اسم امل

 ومعلومات عن تأسيسه

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركة تأسست
ُ
 «امل

 للتجارة الحكير املحسن عبد مجموعة" مسمى تحت فردية كمؤسسة البداية في( «مجموعة الحكير»أو 

 املوافق) ه16/08/1398 بتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم "والصناعة

م تغيير اسم الشركة ليصبح م( ت09/06/2003ه )املوافق 08/04/1424، وفي تاريخ (م22/07/1978

م( تم 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427"مجموعة عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة"، وفي تاريخ 

وفي تاريخ  تغيير اسم الشركة ليصبح "مؤسسة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية"،

ي للشركة من مؤسسة فردية إلى شركة م( تم تحويل الكيان القانون03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427

 ه28/08/1435 تاريخ (، وفي2161مساهمة مقفلة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )

كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة  إدراج تم( م26/06/2014املوافق)

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000وخمسين مليون )

 . عامة سعودية مساهمة شركة إلى بذلك وتحولت

 فندق بعد - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مدينة في للشركة الرئيس املركز مقر ويقع

 . السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص ،تري  دبل هيلتون 

 أربعة إلى مقسم سعودي، ريال( 343,000,000) مليون  وأربعون  وثالثة ثالثمائة الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

 سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 34,300,000) ألف وثالثمائة مليون  وثالثين

 .بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم

صدر
ُ
 نشاطات امل

 املوافق) ه16/08/1398 وتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  بموجب السجل نشاطها الشركة تمارس

 .(م22/07/1978

في الفنادق، والشقق الفندقية، واملنتجعات، وإدارة مرافق  التجاري  هاسجلوتتمثل أنشطة الشركة كما في 

، اإليواء السياحي، ومدن املالهي، ومرافق الفعاليات الترفيهية، ومراكز الترفيه، وتنظيم الفعاليات الترفيهية

 وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية.

 التالية: األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض هانظاموتتمثل أنشطة الشركة كما في 

إفامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن وصاالت األلعاب والنوادي الرياضية والفعاليات الرياضية واملراكز  (1

 الترفيهية واملنتجعات السياحية والصحية.

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املطاعم واملقاهي واالستراحات والحدائق. (2

 الفندقية.إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق  (3

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية والسكنية. (4

 صيانة وإصالح أجهزة ومعدات السالمة وأجهزة الحاسب اللي واألجهزة املدرسية والوسائل التعليمية. (5

 الخدمات السياحية وتنظيم الرحالت السياحية. (6

 وضواحيها.خدمات نقل الركاب داخل املدن  (7

 وكالء السفر والسياحة. (8

 الوكاالت التجارية خدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. (9

تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والحلويات واملعجنات والشوكوالته واستيرادها واألقمشة  (10

ء مات الفنادق ومواد البناواملفروشات واملنسوجات واألحذية واألواني واألثاث واألدوات املنزلية ومستلز 

واألدوات الكهربائية والصحية والت والت وأجهزة والعطور وأدوات التجميل ومعادن نقية ومجوهرات 

وأحجار كريمة وآالت وأدوات التصوير والساعات والنظارات وسبح وخرز وتحف ولعب أطفال وأدوات 

 والفنادق واملطاعم.موسيقية والدراجات بأنواعها ومصنوعات جلدية ومواد ديكور 



 

 

 ز

 بيع وشراء وتأجير العقارات واألراض ي لصالح الشركة. (11

 خدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. (12

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن 

 وجدت.

ز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاعات الضيافة 
 
واملطاعم والترفيه واملراكز التجارية، حيث تقوم تترك

تتواجد في مختلف أرجاء اململكة العربية  لضيافة واملطاعم بإدارة وتشغيل فنادق ومطاعمالشركة في قطاع ا

ز أنشطة الشركة في قطاع الترفيه بإدارة وتشغيل املراكز 
 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة، في حين تترك

 ة،عدد من املواقع في اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربي الترفيهية في

 .ية في اململكة العربية السعوديةباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإدارة وتشغيل عدد من املراكز التجار 

 راجع القسوملزيد من 
ً
( "خلفية 3) للشركة" من القسم( "األنشطة الرئيسية 3.4م الفرعي )املعلومات فضال

 أعمالها" من هذه النشرة. عن الشركة وطبيعة

صدر املساهمون 
ُ
 الكبار في امل

 ونسب أسهمهم وعدد

 الطرح قبل ملكيتهم

 ممن) الشركة في الكبار ويوضح الجدول التالي كما في تاريخ هذه النشرة، عدد أسهم ونسبة ملكية املساهمين

 قبل الطرح: (الشركة أسهم من أكثر أو% 5 نسبة يمتلكون 

 االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

القابضة وأوالده الحكير عبداملحسن شركة  10,804,500 31.50% - - 

* الحكير فهد عبدالعزيز عبداملحسن  4,273,780 12.46% 6,170,570 17.99% 

 %17.99 6,170,570 %43.96 15,078,280 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

في شركة عبداملحسن  )%57.10للسيد/ عبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير ناتجة عن ملكيته بنسبة ) املباشرة غير امللكية * إن

 ( من أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.%31.50الحكير وأوالده القابضة واملالكة لنسبة )

 .إصدار أسهم حقوق أولوية اللزيادة رأس املال من خ الطرحطبيعة 

 إصـــــــــــــــــــــــــدار  مـــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــرض

األولويـــــــــــــــــــة  حقـــــــــــــــــــوق  أســـــــــــــــــــهم

 املقترح

 للشركة املالية املالءة رفع إلى أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن مالها رأس زيادة خالل من الشركة تهدف

 . )منها املتكبدة والتكاليف االقتراض ومعدالت واملالي التشغيلي األداء وتحسين االستراتيجي والتوسع
ُ
 فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام( »7) القسم راجع

إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي املتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

املتوقـــــــــــــــــ  الحصـــــــــــــــــول عل هـــــــــــــــــا 

وتحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 االستخدام املقترح لها

مليون من املتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ثالثمائة وسبعة 

 ( ريال سعودي.307,000,000)

 االستراتيجي والتوسع للشركة املالية املالءة رفعوسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في 

ويوضح الجدول التالي  .منها املتكبدة والتكاليف االقتراض ومعدالت واملالي التشغيلي األداء وتحسين

 :االستخدام املقترح ملتحصالت االكتتاب

 االستخدام
 القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 80,000 سداد قروض بنكية

 110,000 تجديد عدد من املواقع الفندقية والترفيهية والتجارية

 45,000 تمويل مشاريع صاالت السينما ومراكز اللياقة البدنية

 66,200 تمويل رأس املال العامل

 5,800 تكاليف الطرح

 307,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 وملزيد من املعلومات )
ً
 (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية» (7)راجع القسم  فضال



 

 ح

 تكاليف الطرح

( ريال سعودي، وتشمل 5,800,000) خمسة مليون وثمانمائة ألفمن املتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي 

 أتعاب ك
ً
 واملحاسب القانوني واملستشار القانونيالتغطية  يمتعهدو  االكتتاب ومديرمن: املستشار املالي  ال

 راجع القسم  املتعلقة باالكتتاب.ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف 
ُ
 (7))فضال

 (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية»

 صافي متحصالت الطرح
( ريال 301,200,000)ثالثمائة وواحد مليون ومائتين ألف حوالي من املتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح 

 راجع القسم  سعودي.
ُ
 استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية» (7))فضال

صـــــــــــــــــــدر قبـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــال رأس
ُ
 امل

 الطرح
 سعودي. ريال( 343,000,000) وأربعون مليون  ةمائة وثالثثالث

صــــــــــــــــــــدر  مــــــــــــــــــــال رأس
ُ
 بعــــــــــــــــــــد امل

 الطرح
 .سعودي ريال( 650,000,000) مليون  وخمسون  ستمائة

إجمــــــــــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــــــــــدد أســــــــــــــــــــــــــهم 

صدر قبل الطرح
ُ
 امل

 .مدفوعة القيمة بالكامل عادي سهم( 34,300,000) ألف وثالثمائة مليون  وثالثون  أربعة

إجمــــــــــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــــــــــدد أســــــــــــــــــــــــــهم 

صدر 
ُ
 بعد الطرحامل

 .عادي سهم( 65,000,000) مليون  وستون  خمسة

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10)عشرة  القيمة االسمية للسهم

 األســـــــــــــــــــــــهمإجمـــــــــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــــــــدد 

 طروحةامل
 .عادي سهم( 30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ثالثين

نســـــبة األســـــهم املطروحـــــة مـــــن 

صدر
ُ
 رأس مال امل

صدر مال رأس من% 89.50
ُ
 .الطرح قبل امل

 للسهم الواحد.( رياالت سعودية 10)عشرة  سعر الطرح

 .سعودي ريال (307,000,000ثالثمائة وسبعة مليون ) إجمالي قيمة الطرح

عــــــــدد أســــــــهم الطــــــــرح املتعهــــــــد 

 بتغطيتها
 عادي. سهم( 30,700,000مليون وسبعمائة ألف ) نثالثي

إجمـــــــــــــــــــــــالي قيمـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــرح 

 املتعهد بتغطيته
 .سعودي ( ريال307,000,000ثالثمائة وسبعة مليون )

املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمرون فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 املستهدفون 
 املساهمون املقيدون، واملستثمرون الجدد.

 املساهمون املقيدون 

 سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالأل املساهمون املالكون ل

نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة  لدى مركز اإليداع في الشركةمساهمي واملقيدون في سجل 

 .م(****ه )املوافق **/**/******/**/بتاريخ غير العادية 

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية  –املساهمون املقيدون باستثناء  – واملؤسساتاألفراد  من املستثمرونعامة 

 خالل فترة التداول.

 حقوق األولوية

 بعد املوافقة على املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب حقيةأ لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

ويجوز تداول الحق خالل فترة . املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق األوراق هذه املال، وتعتبر رأس زيادة

وسيتم إيداع  .الطرح بسعر الجديدة األسهمبسهم واحد من  االكتتاب حقيةأ هلحامل حق كل ويعطىالتداول. 

ولوية في محافظ املساهمين املقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس أل حقوق ا

 .ولويةأل جديد خاص بحقوق ااملال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز 

عــــــــــــــــــــــدد حقــــــــــــــــــــــوق األولويــــــــــــــــــــــة 

صدرة
ُ
 امل

 .حق( 30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ثالثين



 

 

 ط

 معامل األحقية
 ( 0.895)يمنح كل مساهم مقيد 

ً
سهم واحد يملكه وهذا املعامل هو ناتج قسمة عدد ( 1) عن كل حق تقريبا

 .سهم الحالية للشركةأل سهم الجديدة على عدد األ ا

 تاريخ األحقية

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال أل املساهمون املالكون ل

واملقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 ..م(****ه )املوافق **/**/******/**/الخاصة بزيادة رأس املال، وذلك بتاريخ 

 التداول فترة 

ه )املوافق ******/**/وتستمر حتى نهاية يوم  م(****ه )املوافق **/**/******/**/تبدأ فترة التداول في يوم 

مقيدين أو  كانوا مستثمرين سواءً  -ية و ولأل هذه الفترة لجميع حملة حقوق ا اللويجوز خ .م(******/**/

 .ولويةأل حقوق اواكتتاب القيام بتداول  -مستثمرين جدد 

 االكتتاب فترة

ه ******/**/وتستمر حتى نهاية يوم  م(****ه )املوافق **/**/******/**/تبدأ فترة االكتتاب في يوم 

ستثمرين مقيدين كانوا م سواءً  -ية و ولأل هذه الفترة لجميع حملة حقوق ا اللويجوز خ م(****)املوافق **/**/

 .الجديدةسهم أل ي افكتتاب االممارسة حقهم ب -أو مستثمرين جدد 

 طريقة االكتتاب
 اليتم تقديم طلبات ا

ً
كترونية التي تتيح هذه الخدمات إللعبر مواقع ومنصات الوسطاء ا كتتاب إلكترونيا

 .أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء اللللمكتتبين أو من خ

ممارســـــــــــــــــــــة االكتتــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــــي 

 حقوق األولوية

 الولوية عن طريق األ حقوق ا كتتاب في أسهمالشخاص املستحقين ممارسة حقهم باأليحق ل
ً
 كتتاب إلكترونيا

أي وسيلة أخرى يقدمها  اللترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خكاإللصات الوسطاء عبر مواقع ومن

 :ولوية كالتاليأل شخاص املستحقين ممارسة حقوق األلكما يمكن  الوسطاء.

 حقوق  وأي حقيةاأل  تاريخ في لهم املمنوحة الحقوق  ممارسة كتتابالا فترة اللخ املقيدين للمساهمين يحق (1

 عدم لهم يحق كما. الجديدة سهمأل ا في كتتابالا طريق عن التداول  فترة لالخ بشرائها قامواإضافية 

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أياتخاذ 

 عن التداول  فترة لالخ بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة كتتاباال فترة خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

 .ايملكونه التي الحقوق  بخصوص إجراء أياتخاذ  عدم لهم يحق كما. الجديدة سهماأل  في كتتابالا طريق

سهم أل في ا االكتتاباملستثمرين الجدد بممارسة حقهم في أو  وفي حال عدم قيام أي من املساهمين املقيدين

 .بتلك الحقوق في فترة الطرح املتبقيسهم املرتبطة أل كتتاب، فسيتم طرح ال فترة االخالالجديدة 

 قيمة الحق اإلرشادية

. فترة التداول وسعر الطرح اللرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خإل تتمثل قيمة الحق ا

كتروني متأخرة إللفترة التداول على موقعها ا اللرشادية خإل قيمة الحق ا وستقوم "تداول" باحتساب ونشر

 بخمس 
ً
مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه املعلومة حتى يتسنى للمستثمرين  دقائق، وسيقوم أيضا

 .وامرأل رشادية عند إدخال اإل ع على قيمة الحق اال طاال 

 سعر تداول الحق 
 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي

ً
 يختلف قد فإنه هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما

 اإلرشادية. الحق قيمة عن

 الطرح املتبقي

سهم على عدد أل فستطرح تلك ا (سهم املتبقيةأل ا)كتتاب الفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة ا

ستثمارية بتقديم ال . وتقوم تلك املؤسسات ا(ستثماريةال املؤسسات ا)من املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي 

  املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداءً سهم أل ا عروضها لشراء
ً
يوم  من الساعة العاشرة صباحا

ه )املوافق ******/**/يوم من  وحتى الساعة الخامسة مساءً  م(****ه )املوافق **/**/******/**/

ستثمارية ذات العرض ال سهم املتبقية للمؤسسات األ . وسيتم تخصيص ا(املتبقي الطرح )فترة م(******/**/

سهم بالتناسب على أل على أن يتم تخصيص ا (يقل عن سعر الطرح الشرط أن )قل ألقل فاألعلى ثم األ ا

سهم املتبقية أل سهم فسيتم إضافتها لأل ستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور اال املؤسسات ا

 .ومعاملتها باملثل



 

 ي

طريقــــــــــــــــــــــــة التخصــــــــــــــــــــــــيص ورد 

 الفائض

على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع  بناءً سهم لكل مستثمر أل سيتم تخصيص ا

فترة الطرح  اللستثمارية خال سهم املتبقية ومن ثم طرحها على املؤسسات األ سهم وإضافتها إلى األ كسور ا

سهم املتبقية، فيما ستوزع باقي أل ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح املحصل من بيع اي. املتبق

 (ما يتجاوز سعر الطرح )أيبدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )إن وجدت( طرح املتبقي ت الال متحص

 
ً
  على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا

ً
 أن املستثسهمأل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا أو جزئيا

ً
مر ، علما

ل إذا تم البيع في فترة الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقاب

 راجع  الطرح املتبقي بسعر الطرح.
ً
( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" 13)قسم ال)فضال

 .(في هذه النشرة

 .كتتابأو استقطاعات من مدير اال التإلى املكتتبين دون أي عمو  (إن وجد) االكتتابفائض  ردسيتم و 

 .م(****ه )املوافق **/**/******/**/سهم في موعد أقصاه يوم أل سيتم تخصيص ا تاريخ التخصيص

تـــــــــــــــــــــاريخ رد الفـــــــــــــــــــــائض مـــــــــــــــــــــن 

 االكتتاب

 كتتاب في موعد أقصاهأو استقطاعات من مدير اال التدون أي عمو من االكتتاب )إن وجد( الفائض  ردسيتم 

 .م(****ه )املوافق **/**/******/**/يوم 

إن )دفــــــــــــ  مبــــــــــــالغ التعــــــــــــويض 

 )وجدت

 الشخاص املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في األدفع مبالغ التعويض النقدي لسيتم 
ً
  كتتاب كليا

ً
 أو جزئيا

ه ******/**/يوم سهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه أل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا

 م(****)املوافق **/**/
ً
د على سعر الطرح من صافي بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل املبلغ الذي يزي ، علما

 .سهمأل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال متحص

 السعر املعدل

ويمثل ذلك انخفاض بسعر ، للسهم سعودي )**( ريالتم تعديل سعر سهم الشركة في السوق املالية إلى 

 راجع القسم ) .الواحد للسهم سعودي ريال )**( السهم بمقدار
ً
( "التغير في سعر 14)ملزيد من املعلومات فضال

 السهم نتيجة لزيادة رأس املال" في هذه النشرة(.

 تداول األسهم الجديدة
 الجديدة األسهم بتسجيل املتعلقة كافة اإلجراءات استكمال بعد "تداول" في الجديدة األسهم تداول  يبدأ

 .وإدراجها وتخصيصها

 حقـــــــــــــــــــــــــــــــوق  وتـــــــــــــــــــــــــــــــداول  إدراج

 األولوية

ولوية رمز أل ية. ويكون لحقوق او ولأل فترة تداول حقوق ا اللية في تداول ويتم تداولها خو ولأل تدرج حقوق ا

فترة  اللويملك املساهمون املقيدون خ ل.هم الحالية للشركة على شاشة تداو سأل رمز امنفصل ومستقل عن 

أو شراء حقوق إضافية من  جزء منها في السوق أو  التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق 

وسيكون  ة.ببيعها أو شراء حقوق إضافي ولوية سواءً أل حقوق ا أي إجراء حيالاتخاذ  عدمأو  السوق  اللخ

جزء أو  بيع تلك الحقوق أو  فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق  اللللمستثمرين الجدد خ

وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء  .فترة التداول  اللحيال الحقوق التي تم شراؤها خ أي إجراءاتخاذ  عدمأو  منها

سيتوقف تداول ولوية، وبالتالي أل ل بعد انتهاء فترة تداول حقوق اولوية للشركة على شاشة التداو أل ارمز حقوق 

 .ولوية مع انتهاء تلك الفترةأل حقوق ا

 إصدارها. تاريخ بعد توزيعها عن الشركة تعلن أرباح أي الجديدة األسهم مالكو سيستحق األحقية في األرباح

 حقوق التصويت

سهم الجديدة أل يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون اال ، و ةإن جميع أسهم الشركة من فئة واحد

 
ً
سهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق أل ل مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما

والتصويت ( غير العاديةأو  العادية سواءً )لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين 

ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، لينوب عنه في حضور  .فيه

 .العامةاجتماعات الجمعية 

القيـــــــــــــــــــود املفرو ـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى 

 تداول األسهم

سهم أل يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية املفروضة على ا ال

 .املدرجة بشكل عام

القيـــــــــــــــــــود املفرو ـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى 

 تداول الحقوق 
 .يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق ال 



 

 

 ك

األســـــــهم اللـــــــي ســـــــبق للُمصـــــــدر 

 إدراجها

تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة وخمسين مليون 

( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000)

املالية والسوق  بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق  (م26/06/2014املوافق ) ه28/08/1435

( 16,500,000املالية السعودية )تداول(، حيث قامت الشركة بطرح عدد ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف )

 .من أسهم الشركة )%30بما نسبته ) كتتاب العاملالسهم عادي 

شــــــــروط االكتتــــــــاب فــــــــي أســــــــهم 

 حقوق األولوية

كتتاب ذات الالجديدة استيفاء شروط اسهم أل كتتاب باالشخاص املستحقين الراغبين في األيجب على ا

 راجع  كتتابالعلى شروط وأحكام وتعليمات ا طالعلال الصلة. و 
ً
املتعلقة باألسهم  املعلومات"( 13)قسم الفضال

 ." في هذه النشرةوأحكام الطرح وشروطه

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله (6 ،أو 5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
ً
 املراد األسهم فئة من أكثر أو( 5%) مجتمعين ويملكون  معا

 .إدراجها

 .الشركة مال رأس لزيادة إصدارها سيتم والتي عادي، سهم( 30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ثالثين الجديدة األسهم

 عوامل املخاطرة

مخاطر  (1 إلى:ولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه املخاطر ستثمار في أسهم حقوق األ ال ينطوي ا

سهم الجديدة، وقد تمت أل امخاطر تتعلق ب (3مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع  (2الشركة تتعلق بأعمال 

 النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل عوامل املخاطرة" من هذه( "2)املخاطر في القسم هذه  مناقشة

 .أسهم حقوق األولويةأي قرار استثماري في اتخاذ 

 اللـــــــــــي الجوهريـــــــــــة التعـــــــــــديالت

 اللــــــــي املعلومــــــــات علــــــــى طـــــــرأت

 آخـــــــــر  فـــــــــي عنهـــــــــا اإلفصـــــــــاح تـــــــــم

 إصدار نشرة

. م(07/05/2014ه )املوافق 08/07/1435 إصدار للشركة في تاريختمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة 

 راجع 
ً
منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة  الجوهرية التي تغيرت ( "املعلومات10.14الفرعي ) قسمال)فضال

 .(( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة10" من القسم )إصدار أسهم

أسهم صدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في إل من نشرة ا ( "عوامل املخاطرة"2) والقسم (أ)الصفحة ينبغي دراسة قسم "إشعار مهم" في  تنويه:

 .حقوق األولوية

 

 

 

 

 

  



 

 ل

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
 التاريخ الحدث

رأس املال  انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة

  ،حقية واملساهمين املستحقينأل تاريخ اوتحديد 
ً
املساهمين   بأنعلما

 الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون املستحقين هم 

 مساهمي سجل في واملقيدون  املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة

 العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة

 العادية. غير

 م(****ه )املوافق **/**/****يوم ** **/**/

 فترة التداول 

ه )املوافق ****يوم ** **/**/تبدأ فترة التداول في 

ه ****يوم ** **/**/وتستمر حتى نهاية  م(******/**/

هذه الفترة لجميع حملة  اللويجوز خ .م(****)املوافق **/**/

ين كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمر  سواءً  -ية و ولأل حقوق ا

 .ولويةأل حقوق اتاب واكتالقيام بتداول  -جدد 

 فترة االكتتاب

ه )املوافق ****يوم ** **/**/تبدأ فترة االكتتاب في 

ه ****يوم ** **/**/وتستمر حتى نهاية  م(******/**/

هذه الفترة لجميع حملة  اللويجوز خ .م(****)املوافق **/**/

و مستثمرين كانوا مستثمرين مقيدين أ سواءً  -ية و ولأل حقوق ا

 .سهم الجديدةأل ب في اكتتااالممارسة حقهم ب -جدد 

 االكتتاب فترة انتهاء
كتتاب بانتهاء الكتتاب وينتهي استقبال طلبات االتنتهي فترة ا

 .م(****ه )املوافق **/**/****يوم ** **/**/

 طرح املتبقيفترة ال

 تبدأ فترة الطرح املتبقي في 
ً
يوم ** من  الساعة العاشرة صباحا

حتى الساعة تستمر و  م(****ه )املوافق **/**/******/**/

ه )املوافق ****يوم ** **/**/ من الخامسة مساءً 

 م(.******/**/

 م(****ه )املوافق **/**/****يوم ** **/**/ اإلشعار بالتخصيص النهائي

شخاص املستحقين الذين لم يشاركوا في ألل (إن وجدت)دفع مبالغ التعويض 

 الا
ً
  كتتاب كليا

ً
 .سهمأل ومستحقي كسور ا أو جزئيا

 م(****ه )املوافق **/**/****يوم ** **/**/

 سهم الجديدةأل التاريخ املتوقع لبدء التداول في ا
عن  نال عإل زمة، سوف يتم الال جراءات اإل بعد االنتهاء من جميع ا

 .سهم الجديدة على موقع تداول أل تاريخ بدء التداول في ا

 (.www.saudiexchange.sa) (تداول السعودية )تداول شركة ن عن التواريخ الفعلية على موقع إلعال تقريبية، وسيتم ا الهجميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

  



 

 

 م

 تواريخ اإلعالنات املهمة 
  اإلعالن

ُ
 تاريخ اإلعالن علنامل

 الشركة اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
 ه 07/11/1442 الخميسيوم 

 م(17/06/2021)املوافق 

 الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
 ه****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/ 

 إيداع ملجموعة الحكير األولوية حقوق  إضافة عن اإلعالن
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 الشركة وفترة االكتتاب في األسهم الجديدةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق 
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 تداول  االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب
 ه****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/ 

 الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

  تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح

 املتبقي

 الشركة
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 إيداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

 الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(
 ه ****يوم ** **/**/

 م(****)املوافق **/**/

ضافة باإل  (.www.saudiexchange.sa)السعودية )تداول(  تداول شركة موقع ن عن التواريخ الفعلية على إلعال تقريبية، وسيتم ا الهجميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

 إلى ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع(.

 يلي:  ما اإلعالن يتضمن أن يجباإلصدار  نشرة نشر بعد محلية جريدة في بالطرح يتعلق إعالن نشر حال في بأنه اإلشارة تجدر كما

صدر ورقم اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله امل

 .وطرحها املالية األوراق تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة على فيها الحصول  للجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين  (3

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
 أو  دعوة

ً
 .فيها االكتتابأو  شرائهاب األوراق املالية المتالك طرحا

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار )وجد إن( التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

 هذا محتويات عن مسؤولية أي )تداول ( السعوديةتداول  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل ال: "التية بالصيغة مسؤولية إخالء (7

  نفسيهما وتخليان اكتماله،أو  بدقته تتعلق تأكيدات أي   تعطيان وال اإلعالن،
ً
 تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة

 ".منه جزء أي   على االعتماد عنأو  اإلعالن هذا في ورد عما



 

 ن

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

كانوا من املساهمين املقيدين أو مستثمرين جدد، وفي حال عدم ممارسة  يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين سواءً 

حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص املستحقين سوف تطرح على املؤسسات 

الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات  ستحقينامل االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي ويتعين على األشخاص

االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص املستحق حساب استثماري لدى أحد 

 الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

 ها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانيةاللت التداول التي يتم من خاستثمارية في منصال كتتاب عن طريق املحفظة االيتم تقديم طلبات ا

سهم أل كتتاب في االطلب ل سهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي  أل الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ ا وسائل أخرى يوفرها أي   اللكتتاب من خالا

 
ً
  الجديدة كليا

ً
ثل كتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويماليجوز التعديل في طلب ا الكتتاب. و الي من شروط أو متطلبات األ ستيفائه في حالة عدم ا أو جزئيا

 الاطلب 
ً
  كتتاب عند تقديمه عقدا

ً
 راجع القسم ) .بين الشركة واملساهم املستحق ملزما

ً
سهم ( "املعلومات املتعلقة باأل 13)وملزيد من املعلومات فضال

 من هذه النشرة(. وأحكام الطرح وشروطه"

 

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم كيناملال املساهمين

 بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع

 .الطرح

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم ملى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 .واالكتتاب

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة)تداوالتي(  خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عل ها سيحصل اللي األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم كل يملكه ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

 يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 فإن، وعليه للشركة الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب، العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول 

  حق( 0.895) هو األحقية معامل
ً
 ، األحقية تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل تقريبا

ً
 يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (895) له فسيخصص األحقية تاريخ في سهم( 1,000)



 

 

 س

 الشركة؟ أسهم ورمز اسم عن الحقوق  هذه تداول  ورمز اسم سيختلف هل

 جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق  لهذه

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة( الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت (5) سيكون 

 املقيد؟ املساهم هو من

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية الشركة مساهمي سجل في يظهر مساهم أي هو

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،

 على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حلى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس زيادة

 .عمل بيوم قبلها أو العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم في أسهمه ببيع قام حال في االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد نعم،

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 ةإمكاني إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم محفظة أي في استثمارية، محفظة من أكثر خالل من الشركة أسهم امتالك حال في

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 895) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 (.ب) محفظة في حق( 179)و( أ) محفظة في حق( 716) إيداع فسيتم عليه. حق( 0.985) سهم

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

 الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق وإحضار)"إيداع"(،  املالية األوراق إيداع مركز شركة أو املستلمة

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

 .فقط التداول  فترة خالل أخرى  حقوق  وشراء بيعها له يحق نعم،

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 الحقوق؟ تداول  فترة خالل اشتراها اللي األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  ملى

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن على)وهي يومي عمل(،  الحقوق  شراء تسوية انتهاء بعد

  



 

 ع

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح  محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم حال

 .الطرحاملتبقي بسعر أعلى من سعر 

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل ف ها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم اللي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

  االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، مدير ينظمه الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم طرحت

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك)إن وجد(  التعويض قيمة
ً
 الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي

 حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  في األحقية له من

 أولوية؟

  للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في قيدامل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر تعديل يتم ملى

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم

 زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟ مال

 يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم نهأ حيث نعم،

 تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية انعقاد

 الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن ولكن. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني

 .املال رأس بزيادة

 له؟ الحقوق  احتساب سيتم كيف وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا ر،الكسو  لكت
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم كثرأ أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

 .التداول  فترة خالل األولوية حقوق  شراء إتمام بعد وذلك نعم،

 :إ افية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية، ( وألسباب(IR@alhokair.comاإللكتروني  البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

 راجع  ،االكتتابوأحكام وتعليمات  شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «باألسهم وأحكام الطرح وشروطه املعلومات املتعلقة»( 13)قسم الفضال

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات



 

 

 ف

 ملخص املعلومات األساسية

للمستثمرين تنويه  

 أل  .ساسية الواردة في هذه النشرةأل لخص نبذة موجزة عن املعلومات ايقدم هذا امل
ً
يشتمل على كل املعلومات التي قد تهم  النه ملخص، فإنه ونظرا

وعلى وجه الخصوص ماورد في فراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل أل عامة املستثمرين من املؤسسات وااملساهمين وغيرهم من 

سهم أل بالحقوق أو اقرار استثماري يتعلق أي  قبل اتخاذ ، النشرة هذه في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم( أ) الصفحة في «هام إشعار» قسم

 .هذه النشرةفي ، ( "التعريفات واملصطلحات"1وقد تم تعريف جميع املصطلحات والعبارات املختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم ) .الجديدة

 نبذة عن الشركة

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) والتنمية للسياحة الحكير املحسندعب مجموعة شركة تأسست
ُ
 البداية في( «مجموعة الحكير»أو  «امل

 بتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم "والصناعة للتجارة الحكير املحسن عبد مجموعة" مسمى تحت فردية كمؤسسة

تم تغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة م( 09/06/2003ه )املوافق 08/04/1424، وفي تاريخ (م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398

م( تم تغيير اسم الشركة ليصبح "مؤسسة مجموعة 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة"، وفي تاريخ 

ني للشركة من مؤسسة فردية م( تم تحويل الكيان القانو 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ  عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية"،

كامل أسهم  إدراج تم( م26/06/2014املوافق) ه28/08/1435 تاريخ (، وفي2161إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )

( رياالت 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة وخمسين مليون )

 . عامة سعودية مساهمة شركة إلى وتحولت بذلك سعودية للسهم الواحد

 57750 ب.ص ،تري  دبل هيلتون  فندق عدب - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مدينة في للشركة الرئيس املركز مقر ويقع

 . السعودية العربية اململكة 11584 الرياض

 ألف وثالثمائة مليون  وثالثين أربعة إلى مقسم سعودي، ريال( 343,000,000) مليون  وأربعون  وثالثة ثالثمائة الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

 . بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 34,300,000)

 أسهم من أكثر أو% 5 نسبة يمتلكون  ممن) الشركة في الكبار املساهمينكما في تاريخ هذه النشرة، عدد أسهم ونسبة ملكية ويوضح الجدول التالي 

 :قبل الطرح (الشركة

 االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

القابضة وأوالده الحكير عبداملحسن شركة  10,804,500 31.50% - - 

* الحكير فهد عبدالعزيز عبداملحسن  4,273,780 12.46% 6,170,570 17.99% 

 %17.99 6,170,570 %43.96 15,078,280 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

( %31.50في شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة واملالكة لنسبة ) )%57.10للسيد/ عبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير ناتجة عن ملكيته بنسبة ) املباشرة غير امللكية * إن

 من أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

  للتجارة الحكير املحسن عبد ية كمؤسسة فردية تحت مسمى "مجموعةفي البدا والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركةتأسست 

ئتان ما قدرةرأس مال بو  (م22/07/1978ه )املوافق 16/08/1398وتاريخ  (1010014211) والصناعة"، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

 .ل سعوديريا (274,000وأربعة وسبعون ألف )

  واحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة ريال سعودي إلى  (274,000) مائتان وأربعة وسبعون ألف منرأس املال تمت زيادة م 1991عام وفي

(حصة نقدية متساوية 7,167,400( حصة نقدية إلى )27,400وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، ريال سعودي( 71,674,000وسبعين ألف )

عن ( ريال سعودي 71,400,000وتم الوفاء بالزيادة البالغة واحد وسبعين مليون وأربعمائة ألف )( ريال سعودي، 10كل منها ) القيمة قيمة

 بقاة.املرباح األ طريق رسملة 

  ليصبح "مجموعة عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة".سم الشركة اتم تغيير  (م09/06/2003هـ )املوافق 08/04/1424في تاريخ و 



 

 ص

  مائتين وتسعة  ريال سعودي إلى( 71,674,000ن مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )واحد وسبعي مناملال تمت زيادة رأس م 2005عام وفي

، ( حصه نقدية24,900,000( حصة نقدية إلى )7,167,400وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، ريال سعودي (249,000,000وأربعين مليون )

رباح ( ريال سعودي عن طريق رسملة األ 177,326,000يادة البالغة مائة وسبعة وسبعين مليون وثالثمائة وستة وعشرين ألف )وتم الوفاء بالز 

 .بقاةامل

  داملحسن الحكير للسياحة والتنمية"ليصبح "مؤسسة مجموعة عبسم الشركة اتم تغيير م( 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427وفي تاريخ. 

  ( ريال سعودي إلى 249,000,000من مائتين وتسعة وأربعين مليون )تمت زيادة رأس املال م( 31/01/2006ه )املوافق 01/01/1427وفي تاريخ

( 24,900,000وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، ( ريال سعودي271,674,000ن ألف )مائتين وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعي

البالغة اثنين وعشرين مليون  بالزيادة الوفاء وتم ( ريال سعودي،10نقدية متساوية القيمة لكٍل منها )( حصة 27,167,400حصة نقدية إلى )

 ( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقاة.22,674,000وستمائة وأربعة وسبعين ألف )

  مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك م( تم تحويل الكيان القانوني للشركة من 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ

الصادر من وزير التجارة باملوافقة على إعالن تأسيس شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة  (2161بموجب القرار الوزاري رقم )

 .ةوالتنمية كشركة مساهمة مقفل

  الشركة من مائتين  س مالأالعادية للمساهمين على زيادة ر وافقت الجمعية العامة غير م( 29/06/2009ه )املوافق 06/07/1430وفي تاريخ

( ريال سعودي إلى أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف 271,674,000وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )

( 27,167,400بعة وستين ألف وأربعمائة )عدد أسهم الشركة من سبعة وعشرين مليون ومائة وس زيادة ( ريال سعودي، وبالتالي407,511,000)

( 10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،40,751,100سهم عادي، إلى أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة )

( ريال سعودي، عن 135,837,000، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وخمسة وثالثين مليون وثمانمائة وسبعة وثالثين ألف )رياالت سعودية

 طريق رسملة األرباح املبقاة.

  الشركة من أربعمائة  س مالأوافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر م( 02/06/2013ه )املوافق 23/07/1434وفي تاريخ

( ريال سعودي، 550,000,000مليون ) ( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسين407,511,000وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف )

( سهم عادي، إلى خمسة وخمسين 40,751,100عدد أسهم الشركة من أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة ) زيادة وبالتالي

ن البالغة مائة واثنين وأربعي، وتم الوفاء بالزيادة ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،55,000,000مليون )

( ريال سعودي، عن طريق تحويل مبلغ ثالثة وثمانين مليون وتسعمائة وخمسين ألف 142,489,000مليون وأربعمائة وتسعة وثمانين ألف )

ة وثمانية ( ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي، وتحويل مبلغ ثمانية وخمسون مليون وخمسمائ83,950,175ومائة وخمسة وسبعين )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.58,538,825وثالثون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون )

  طرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف م( وافقت هيئة السوق املالية السعودية على07/05/2014ه )املوافق 08/07/1435وفي تاريخ 

( سهم عادي، وذلك 55,000,000الشركة البالغة خمسة وخمسين مليون ) أسهم من )%30) العام، والتي تمثل لالكتتاب سهم( 16,500,000)

 لغرض إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية.

  تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية)بعد اكتمال عملية الطرح املذكورة أعاله( م( 26/06/2014ه )املوافق 28/08/1435و في تاريخ 

( رياالت سعودية للسهم 10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )( سهم عادي، 55,000,000السعودية الرئيسية بعدد خمسة وخمسين مليون )

 . وذلك بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول(.الواحد

  لحكم منطقة قصر ا -حي الديرة  -نتقال مقرها الرئيس ي من الرياض ت الشركة عن ام( أعلن19/04/2018ه )املوافق 03/08/1439وفي تاريخ

 .تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج ينب -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مقرها الجديد وعنوانه إلى ،أسواق التعمير -

  م( أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: 27/10/2020ه )املوافق 10/03/1442وفي تاريخ 

( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين 550,000,000، من خمسمائة وخمسين مليون ))%37.64تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1

( سهم عادي، إلى أربعة 55,000,000خمسة وخمسين مليون )( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 343,000,000مليون )

، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،34,300,000وثالثين مليون وثالثمائة ألف )

( سهم، وذلك بغرض إعادة 2.6570( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )20,700,000عشرين مليون وسبعمائة ألف )

( 207,000,000م، والبالغة قيمتها مائتان وسبعة مليون )2020سبتمبر  30هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في تاريخ 

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،



 

 

 ق

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون  )%89.50ة رأس مال الشركة بنسبة )زياد (2

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من أربعة وثالثين 650,000,000( ريال سعودي، إلى ستمائة وخمسين مليون )343,000,000)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة  ( سهم عادي،65,000,000( سهم عادي، إلى خمسة وستين مليون )34,300,000ألف )مليون وثالثمائة 

بقيمة ثالثمائة وسبعة و ( سهم 30,700,000بعدد ثالثين مليون وسبعمائة ألف )، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10)

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،307,000,000ماليين )

  ما يلي: على ملساهمي الشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية( م******/**/ املوافق) هـ******/**/وفي تاريخ  

( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين 550,000,000)، من خمسمائة وخمسين مليون )%37.64تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1

( سهم عادي، إلى أربعة 55,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من خمسة وخمسين مليون )343,000,000مليون )

، عن طريق إلغاء عدد رياالت سعودية( 10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،34,300,000وثالثين مليون وثالثمائة ألف )

( سهم، وذلك بغرض إعادة 2.6570( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )20,700,000عشرين مليون وسبعمائة ألف )

( 207,000,000م، والبالغة قيمتها مائتان وسبعة مليون )2020سبتمبر  30هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في تاريخ 

 .ريال سعودي

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون  )%89.50زيادة رأس مال الشركة بنسبة ) (2

عة وثالثين ( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من أرب650,000,000( ريال سعودي، إلى ستمائة وخمسين مليون )343,000,000)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة  ( سهم عادي،65,000,000( سهم عادي، إلى خمسة وستين مليون )34,300,000مليون وثالثمائة ألف )

بقيمة ثالثمائة وسبعة و ( سهم 30,700,000بعدد ثالثين مليون وسبعمائة ألف )، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10)

 ( ريال سعودي.307,000,000ن )ماليي

 

 ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

 .(م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398 وتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  بموجب السجل نشاطها الشركة تمارس

في الفنادق، والشقق الفندقية، واملنتجعات، وإدارة مرافق اإليواء السياحي، ومدن املالهي، ومرافق  التجاري  هاسجلوتتمثل أنشطة الشركة كما في 

 الفعاليات الترفيهية، ومراكز الترفيه، وتنظيم الفعاليات الترفيهية، وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية.

 التالية: األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض هانظاموتتمثل أنشطة الشركة كما في 

إفامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن وصاالت األلعاب والنوادي الرياضية والفعاليات الرياضية واملراكز الترفيهية واملنتجعات السياحية  (1

 والصحية.

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املطاعم واملقاهي واالستراحات والحدائق. (2

 ية.إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق الفندق (3

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية والسكنية. (4

 صيانة وإصالح أجهزة ومعدات السالمة وأجهزة الحاسب اللي واألجهزة املدرسية والوسائل التعليمية. (5

 الخدمات السياحية وتنظيم الرحالت السياحية. (6

 وضواحيها.خدمات نقل الركاب داخل املدن  (7

 وكالء السفر والسياحة. (8

 الوكاالت التجارية خدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. (9

تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والحلويات واملعجنات والشوكوالته واستيرادها واألقمشة واملفروشات واملنسوجات واألحذية  (10

مات الفنادق ومواد البناء واألدوات الكهربائية والصحية والت والت وأجهزة والعطور وأدوات واألواني واألثاث واألدوات املنزلية ومستلز 

التجميل ومعادن نقية ومجوهرات وأحجار كريمة وآالت وأدوات التصوير والساعات والنظارات وسبح وخرز وتحف ولعب أطفال وأدوات 

 والفنادق واملطاعم.موسيقية والدراجات بأنواعها ومصنوعات جلدية ومواد ديكور 

 بيع وشراء وتأجير العقارات واألراض ي لصالح الشركة. (11

 خدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. (12

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.



 

 ر

ز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاعات الضيافة و 
 
 لضيافة واملطاعم بإدارةاملطاعم والترفيه واملراكز التجارية، حيث تقوم الشركة في قطاع اتترك

ز أنشطة الشركة في قطاع التر وتشغيل فنادق ومطاعم 
 
فيه تتواجد في مختلف أرجاء اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، في حين تترك

إلى ذلك  باإلضافة عدد من املواقع في اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية،بإدارة وتشغيل املراكز الترفيهية في 

 ية في اململكة العربية السعودية.تقوم الشركة بإدارة وتشغيل عدد من املراكز التجار 

 راجع القسم وملزيد من 
ً
أعمالها" من هذه  "خلفية عن الشركة وطبيعة (3للشركة" من القسم )( "األنشطة الرئيسية 3.4)الفرعي املعلومات فضال

 .النشرة

 رؤية الشركة

  وذلك. واملوظفين واملستثمرين للعمالء املفضل الخيار تكون  وأن. فيها تعمل دولة كل في والترفيه الضيافة قطاعي في الرائدة الشركة تصبح أن
ً
 وفقا

 محلية. وروح عاملية ملقاييس

 رسالة الشركة

  والرفاهية والقيمة الجودة لتقديم لعمالئها به واملوثوق  األفضل الخيار تكون  أن الحكير مجموعة تسعي
ً
 ءللعمال باستمرار نموها على املحافظة وأيضا

 .واملوظفين واملساهمين

 استراتيجية الشركة

تعزيز مكانتها الرائدة في السوق بمختلف املناطق. وتقوم تهدف مجموعة الحكير في قطاع الضيافة للحفاظ على تركيزها على سوق اململكة من خالل 

 مع حجم الطلب وبناًء على  الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خالل تطويرها ملحفظتها الفندقية الحالية، وذلك
ً
 معرفة الشركة العميقة فيتماشيا

 فيما أما .األول باستهداف املسافرين من رجال األعمال والسياح املحليينالسوق وخبرتها في تحديد املواقع الجديدة. حيث تستمر الشركة في املقام 

 لخال من والتوسع النمو على الشركة وتعمل. املتحدة العربية واإلمارات اململكة في الرائدة مكانتها تعزيز إلى الشركة تهدف الترفيه، بقطاع يتعلق

 تستهدف وسوف. املراكز تلك فيه تقع الذي السوق  وضع بحسب مختارة مواقع في مستقلة مراكز إنشاء إلى باإلضافة العائلية الترفيهية املراكز افتتاح

 مختلفة ترفيهية مفاهيم وتطوير التجارية عالماتها استغالل خالل من األكبر، العمرية الفئات ما حد وإلى واألطفال السن صغار رئيس ي بشكل الشركة

 والترفيه بالتعليم الترفيه مثل حديثة ترفيهية مفاهيم تقديم خالل من تقدمها التي الترفيه خيارات في للتوسع عام بشكل الشركة وتسعى. وجديدة

يـن قامـت املجموعـة بتعي واسعة في هذا املجال. خبرة لديها عاملية شركات مع استراتيجية شراكات إقامة خالل والسينما وإدارة الفعاليات من الحركي

للنمــو فــي  وذلك م2025م وحتى 2021 من أعوام املقبلة خمسةة االستراتيجية وذلك لللوضع خطة الشركحـدى الشـركات العامليـة املتخصصـة إ

 .خــرى لتنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز تنافســية املجموعــةأ التـة والنظــر فــي فــرص ومجــامختلــف قطاعــات املجموعـ

لقوة وامليزات التنافسية للشركةواحي ان  

  سنة في قطاعي الضيافة والترفيه. 30خبرة الشركة التي تزيد عن 

 إدارة مع عدد من الشركات الفندقية تفاقيات ترخيص و لفنادق العاملية بقيامها بتوقيع اتتعامل الشركة مع مجموعة من أبرز شركات ا

 )مثل 
ً
 .(فوتيل، وراديسون بلو، وجولدن توليبالهوليداي إن، وهيلتون، ونو الرائدة عامليا

  شراكات استراتيجية ناجحة مع العديد من الشركات الرائدة في مجال تشغيل الفنادق ومجال مراكز التسوق. 

  واملراكز التجارية، حيث تقوم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بإدارة  والترفية النطاق ومتنوعة في قطاعات الضيافةعمليات واسعة

مطعم  46باإلضافة إلى إدارة وتشغيل عدد  .( في اململكة واإلمارات العربية املتحدةشقق فندقية 3فندق )بما فيها عدد  36يل عدد وتشغ

مركز ترفيهي في اململكة واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية، باإلضافة إلى إدارة  95في اململكة، وإدارة وتشغيل عدد 

 راكز تجارية في اململكة. )ملزيد من املعلومات م 9وتشغيل عدد 
ً
( "األنشطة الرئيسية للشركة" من القسم 3.4القسم الفرعي )راجع فضال

 ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة(.3)

 الشركة أعمال إدارة فيلفريق العمل واإلدارة العليا  العالية والكفاءة والجودة الخبرة. 
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املعلومات املاليةملخص   
 م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املوحدة املراجعة املالية القوائمإن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على 

 م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة( املفحوصة) املوجزة املوحدة األولية املالية والقوائم بها، املرفقة م واإليضاحات2019و م2018و

 .بها املرفقة واإليضاحات

املنتهية الفترة املالية  

م 2020 سبتمبر  30 في  

()املفحوصة  

 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة
 قائمة املركز املالي

 م 2019 )بآالف الرياالت السعودية(

 ()مراجعة

 م2018

 ()مراجعة

 م 2017

 ()مراجعة

 إجمالي املوجودات املتداولة 364,250 346,805 273,807 316,571

 إجمالي املوجودات غير املتداولة 1,433,054 1,406,250 2,830,946 2,019,601

 إجمالي املوجودات 1,797,304 1,753,055 3,104,753 2,336,172

 إجمالي املطلوبات املتداولة 517,170 598,472 782,938 862,325

 إجمالي املطلوبات غير املتداولة 610,525 572,251 1,882,002 1,139,243

 إجمالي املطلوبات 1,127,695 1,170,723 2,664,940 2,001,568

 إجمالي حقوق املساهمين 669,609 582,332 439,813 334,604

 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين 1,797,304 1,753,055 3,104,753 2,336,172

 م.2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة م، وفترة2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

سبتمبر 30 في املنتهية الفترة املالية  ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة 
 قائمة الدخل

 م2020 )بآالف الرياالت السعودية(

 )مفحوصة(

 م2019

 )مفحوصة(

 م 2019

 ()مراجعة

 م2018

 ()مراجعة

 م 2017

 ()مراجعة

 إجمالي اإليرادات 1,124,089 1,150,946 1,110,019 861,512 463,864

 إجمالي التكاليف املباشرة (855,566) (923,420) (837,939) (634,648) (425,657)

 إجمالي الربح 268,523 227,526 272,080 226,864 38,207

 ربح/)خسارة( العمليات 6,631 (49,836) 8,391 28,315 (108,989)

(106,392) (46,956) (142,989) (77,642) 8,763 
الدخل/)الخسارة( قبل 

 الزكاة

 صافي ريح/)خسارة( السنة 8,687 (76,048) (142,989) (46,956) (105,149)

 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة فترة، و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

 

 

 

 



 

 ت

سبتمبر 30 في املنتهية الفترة املالية  ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة 
 قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 م2020

 )مفحوصة(

 م2019

 )مفحوصة(

 م 2019

 ()مراجعة

 م2018

 ()مراجعة

 م 2017

 ()مراجعة

 صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 276,841 137,995 365,223 293,159 33,695

 صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( النشاطات االستثمارية (348,051) (152,056) (117,467) (93,607) (34,743)

 صافي التدفقات النقدية من/)املستخدمة في( النشاطات التمويلية 58,545 5,653 (267,730) (203,570) 43,623

 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة  74,578 62,045 53,655 53,655 33,828

 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة  62,045 53,655 33,828 49,537 76,343

 صافي )النقص(/الزيادة في النقدية وشبه النقدية (12,665) (8,408) (19,974) (4,018) 42,575

 م.2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة م، وفترة2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

سبتمبر 30 في املنتهية الفترة املالية  ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة 
 وحدة

 املؤشر
 م2020 مؤشرات األداء الرئيسية

 )مفحوصة(

 م2019

 )مفحوصة(

 م 2019

 ()مراجعة

 م2018

 ()مراجعة

 م 2017

 ()مراجعة

 * اإليراداتإجمالي معدل النمو في  % %(4.2) 2.4% %(3.6) (%3.6) %(46.2)

 ** ربح السنة/(خسارة)صافي  معدل نمو % %(93.1) %(975.4) 88.0% %1786.5 123.9%

 الربح إجماليهامش  % 23.9% 19.8% 24.5% %26.3 8.2%

26.4% %17.0 17.6% 17.4% 17.8% % 
 من وإدارية كنسبة عمومية مصروفات

 اإليرادات

 العمليات( خسارة)/ربح هامش % 0.6% %(4.3) 0.8% %3.3 %(23.5)

 السنة( خسارة)/ريح صافيهامش  % 0.8% %(6.6) %(12.9) (%5.5) %(22.7)

 املوجودات إجماليالعائد على  % %0.5 %(4.3) %(4.6) ال ينطبق %(4.5)

 املساهمين حقوق  إجماليالعائد على  % %1.3 %(13.1) %(32.5) ال ينطبق %(31.4)

 املساهمين حقوق  الدين إلى إجمالي مرة 0.9 1.1 1.4 ال ينطبق 2.1

 املتداولة املطلوبات/  املتداولة املوجودات مرة 0.7 0.6 0.4 ال ينطبق 0.4

 إجمالي املوجودات / إجمالي املطلوبات مرة 1.6 1.5 1.2 ال ينطبق 1.2

 .اإلدارة معلومات: املصدر

 مع رن مقا م،2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإليرادات في النمو ومعدل. م2016 املالية السنة إيرادات مع مقارن  م،2017 املالية للسنة اإليرادات في النمو معدل * 

 .م2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة فترة إيرادات

 قارن م م،2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة الربح صافي في النمو ومعدل. م2016 املالية السنة ربح صافي مع مقارن  م،2017 املالية للسنة الربح صافي في النمو معدل** 

 .م2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة فترة ربح صافي مع

  



 

 

 ث

 النظرة العامة إلى السوق 

 في مفهوم السياحة
ً
 جذريا

ً
وشركات ن حكومة اململكة العربية السعودية قامت بتأسيس هيئات أ، حيث والترفيه تشهد اململكة العربية السعودية تغيرا

والترفيه، منها الهيئة العامة للترفيه ووزارة السياحة وشركة البحر األحمر للتطوير وشركة القدية  مختلفة والتي يتمحور دورها حول السياحة

  اشهد القطاعين، حيث أن لالقتصادهم الركائز األساسية أأحد  من سياحة والترفيهال وتسعى اململكة لجعل قطاعي. لالستثمار
ً
 منذ تغيرا

ً
جذريا

مصادر  تنويع في املساهمة خالل من اململكة في قطاع السياحة والترفيه االقتصاد حيث سيدعمم. 2030اإلعالن عن رؤية اململكة العربية السعودية 

 يدلتول املباشرة األجنبية االستثمارات نسبة ورفع واملتوسطة الصغيرة املنشآت دعم إلى باإلضافة. اإلجمالي املحلي الناتج رفع في واملساهمة الدخل

 .الترفيه قطاع في الوظائف

 قطاع الضيافة والسياحة في اململكة

مليار ريال سعودي  160تدفع الحكومة باستراتيجية التطوير السياحي حيث أن صندوق التطوير السياحي قد وقع اتفاقيات بتمويل تبلغ قيمته 

( من إجمال 10ملستوى من االستثمار واإللتزام الغرض منه هو أن يشكل القطاع السياحي )%لتمويل مشاريع التطوير السياحي في اململكة، وهذا ا

  م.2030الناتج املحلي في اململكة العربية السعودية في العام 

أن نسب اإلشغال  قطاع الضيافة في اململكة العربية السعودية يعتمد على املدن الرئيسية وهي الرياض، جدة، مكة املكرمة والدمام/الخبر، حيثإن 

( على التوالي لفترة النصف األول من عام %10( و)%10( و)%5رتفعت بنسبة )اقد مدينة الرياض ومكة املكرمة والدمام/الخبر في الفنادق لكل من 

 .، بينما لم تتغير نسب اإلشغال في مدينة جدة لنفس الفترةم2018مقارنة بنفس الفترة من عام  م2019

 ملكةقطاع الترفيه في امل

لزيادة إنفاق األسر على الترفيه بحيث يسهم ذلك في  2030يعد قطاع الترفيه في اململكة عامل مهم القتصاد اململكة، حيث تطمح اململكة في رؤية 

 تشجيع على سيعمل دولة مما 49 مواطني بإصدار التأشيرات والسماح بدخول  بالسماح م2019 عام في اململكة تحسين نمط وجودة الحياة. وبدأت

 أشهر الثمانية خالل ريال سعودي مليار 77.3 وما قيمته (12)% بنسبة السعودية إلى الوافدة السياحة إنفاق إجمالي اململكة. حيث ارتفع في السياحة

 .السابق العام من املماثلة الفترة مع مقارنة م،2019عام  من األولى

 ويت، تقارير شركة نايت فرانك()املصدر: موقع إستثمر في السعودية، تقارير شركة ديل 

 

 ملخص عوامل املخاطرة

 ولويةاأل  حقوق  أسهم في بالتداول  أو باالكتتاب املتعلق االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل الطرح هذا أسهم في االكتتاب في الراغبين املستثمرينينبغي على 

بشكل مفصل والتي تم توضيحها  أدناه املبينة املخاطرة عوامل الخصوص وجه على فيها بماتحتويها هذه النشرة،  التي املعلومات كافة ومراجعة دراسة

 :" من هذه النشرة( "عوامل املخاطرة2في القسم )

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها. 

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع. 

 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة. 
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 التعريفات واملصطلحات 1
 :نشرة اإلصدار هذهللعبارات املستخدمة في  صطلحاتوامليبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات  

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

  شركةال
ُ
 للسياحة والتنمية، شركة مساهمة سعودية. مجموعة عبداملحسن الحكير صدرأو امل

 وشركاتها التابعة. والتنمية للسياحة الحكير عبداملحسن مجموعة املجموعة

 اإلدارة التنفيذية للشركة. اإلدارة

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 للشركة.النظام األساس ي  النظام األساس ي

(  واالستثمار)التجارة وزارة التجارة  التجارة وزارة
ً
 باململكة العربية السعودية.سابقا

قواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة

-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

 30ظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/. بناًء على نم(27/12/2017املوافق ) ه09/4/1439وتاريخ  2017

ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  .ه02/06/1424وتاريخ 

 م(.14/01/2021

أو  اإلدارةأو مجلس جلس امل

 أعضاء مجلس اإلدارة
 .(96)و (31)( وجالصفحة )الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على مجلس إدارة 

 (.ه( و)دالصفحة )مسشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على  املستشارون

 اململكة العربية السعودية.في هيئة السوق املالية  هيئة السوق املالية أو الهيئة

 نظام السوق املالية
ما يطرأ عليه (. و م31/07/2003 املوافق)ه 02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام

 من تعديالت.

 السعودية تداول  شركة

( السعودية املالية السوق  شركةتداول السعودية )ركة ش
ً
 املؤسسة ،سعوديةإحدى شركات مجموعة تداول ال سابقا

 
ً
  وذلك ،(م19/03/2007 املوافق) ه29/02/1428 بتاريخ الوزراء مجلس لقرار وفقا

ً
 وهي املالية، السوق  لنظام تنفيذا

 السعودية، العربية اململكة في املالية لألوراق كسوق  بالعمل لها املصرح الوحيدة والجهة سعودية، مقفلة مساهمة شركة

 .وتداولها املالية األوراق بإدراج تقوم حيث

 أو السعودية املالية السوق 

 األسهم سوق  أو املالية السوق 

 تداول  أو السوق  أو

 .األسهم لتداول  السعودية املالية السوق 

 .السعودية األسهم لتداول  اللي النظام نظام تداول 

 نظام الشركات

 املوافق) ه28/01/1437 بتاريخ( 3/م) رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر الشركات في اململكة العربية السعودية، نظام

واملعدل باملرسوم امللكي  (م02/05/2016 املوافق)ه25/07/1437 تاريخ في التنفيذ حيز دخل والذي( م10/11/2015

 .م(11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79رقم )م/

 الشركات التابعة

 راجع القسم)الشركات التابعة للشركة. 
ً
بالشركات  . ويقصدمن هذه النشرة( "الشركات التابعة( "3.9) الفرعي فضال

التابعة: الشركات التي تسيطر عليها الشركة من خالل قدرتها على التأثير في أفعال شخص آخر أو قراراته من خالل أي 

سيطر بمفرده أم باالشتراك مع قريب 
ُ
مما يلي، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواًء قام به الطرف امل

% 30( امتالك حق تعيين 2% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، أو )30ة تساوي ( امتالك نسب1أو طرف تابع له: )

 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري لشركة.

 الجوهرية التابعة الشركات
صدر أصول  إجمالي من أكثر أو% 5 تشكل كانت إذا جوهرية التابعة الشركة تعتبر

ُ
 أو أرباحه أو إيراداته أو خصومه أو امل

صدر على املحتملة االلتزامات
ُ
 راجع القسم الفرعي ) .امل

ً
 ( "الشركات التابعة" من هذه النشرة(.3.8) فضال

 املحسن الحكير للسياحة والتنمية.وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مجموعة عبد الترفيهية لأللعاب الند سباركيز

 .والتنمية للسياحة الحكير عبداملحسن مجموعة لشركة بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي والسياحة للترفيه أساطير

 .والتنمية للسياحة الحكير عبداملحسن مجموعة لشركة )%85بنسبة ) مملوكة تابعة شركة وهي الفندقية املزايا أصول 

 .شركةالالجمعية العامة للمساهمين في  الجمعية العامة

 العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة  الجمعية العامة العادية
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 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة غير العادية

 حكومة اململكة العربية السعودية. الحكومة 

 الئحة حوكمة الشركات

-16-8 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة

 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام على بناءً (. م13/02/2017 املوافق. )ه16/05/1438 وتاريخ 2017

ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم . ه28/01/1437

 .م(14/01/2021

 األطراف ذوي العالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة 

ه )املوافق 20/08/1425تاريخ و  2004-11-4 السوق املالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم

ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1ية رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املال م(04/10/2004

  :، على ما يليم(14/01/2021

1)  
ُ
 صدر.تابعي امل

صدر املساهمين الكبار (2
ُ
 .في امل

 صدر.س اإلدارة وكبار التنفيذيين للُم لأعضاء مج (3

4)  
ُ
 صدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى  (5
ُ
 صدر.املساهمين الكبار في امل

 ( أعاله.5أو  4 ،3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

 ( أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) (7

 قواعد اإلدراج

-123-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها السعودية )تداول( واملوافق تداول اإلدراج الصادرة عن شركة  قواعد

بتاريخ  )2019-104-1م(، واملعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017 )املوافق ه09/04/1439 وتاريخ 2017

 م(.30/09/2019ه )املوافق 01/02/1441

 عايير املحاسبية الدوليةامل

 (IFRSإلعداد التقارير املالية )

 الدولية. املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

اإلضافة املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تضم املعايير الدولية ب

دية للمحاسبين القانونيين وغيرها من املعايير إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعو 

والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة 

 .باملسائل التي التغطيها املعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة

 / السنوات املالية السنة املالية
للشركة  األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

 أن السنة املالية للشركة تنتهي في  املعنية.
ً
 ديسمبر. 31علما

 .ن مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاصيإحالل املواطنين السعودي التوطين / السعودة

 أو الريال السعوديريال أو 

 الريال
 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

راجعين الهيئة السعودية للم

 (SOCPA)حاسبين وامل
 في اململكة العربية السعودية. للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 .اململكة العربية السعوديةجتماعية في ال املؤسسة العامة للتأمينات ا

 والتنمية البشرية املواردوزارة 

 االجتماعية
( جتماعيةال والتنمية ا البشرية املواردوزارة 

ً
 .في اململكة العربية السعودية )العمل والتنمية االجتماعية سابقا

 يوم عمل
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق 

 .األخرى فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية 

 نظام العمل
 م، املعدل27/09/2005 املوافق. هـ23/08/1426 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

 .م(26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442وتاريخ  (134/م)رقم  امللكي باملرسوم

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م
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 األوراق إيداع مركز شركة

 املالية/ مركز اإليداع/إيداع

 نظام بموجب م2016 عام السعودية، تأسست في مجموعة تداول  لشركة بالكامل مملوكة مقفلة مساهمة شركة هي

 م(.11/11/2015ه )املوافق 28/01/1437 بتاريخ 3/م رقم امللكي الصادر باملرسوم السعودي الشركات

 2030رؤية 
 وتنويعالبرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات 

 االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 القيمة لضريبة املوحدة االتفاقية على املوافقة م(30/01/2017هـ )املوافق 02/05/1438 بتاريخ الوزراء مجلس قرر 

 جديدة كضريبة م،2018 يناير 1 من ابتداء بها العمل بدأ والتي العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  لدول  املضافة

 مجلس دول  وفي اململكة، في محددة قطاعات قبل من بها العمل الواجب األخرى  الضرائب والرسوم ملنظومة تضاف

 األساسية )كاألغذية منها املنتجات من عدد استثناء تم (، وقد%5) الضريبة هذه مقدار. الخليج العربي لدول  التعاون 

 إلى% 5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة والتعليم(. وقررت الصحية بالرعايةاملتعلقة  والخدمات

 م.2020يوليو  01تاريخ  من ابتداءً  وذلك% 15

 الحقوق األولوية أو الحقوق 

. رأس املال في الزيادة على املوافقة عند الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تمنح للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 الجديدة من األسهم واحد سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي املقيدين، املساهمين لجميع مكتسب حق وهو

املال وذلك بتاريخ  رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد الحقوق  إيداع ويتم. الطرح بسعر

 خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين حسابات في الحقوق  هذه وستظهر م(.****/**/**ه )املوافق ****/**/**

 وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق محافظهم عن في الحقوق  بإيداع املقيدين إبالغ املساهمين وسيتم. األولوية بحقوق 

 طريق عن ترسل قصيرة نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة( تداوالتي) خدمة طريق عن

 الوساطة. شركات

 الطرح. وسعر التداول  فترة خالل الشركة لسهم السوقية القيمة بين الفرق  قيمة الحق اإلرشادية 

  الحق تداول  سعر
 قيمة عن يختلف قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما به الحق تداول  يتم الذي السعر هو

 .اإلرشاديةالحق 

 .وشركة بلوم لالستثمار السعودية شركة فالكم للخدمات املالية التغطية  يمتعهد

 شركة فالكم للخدمات املالية. مدير االكتتاب

 م(.****/ه )املوافق **/******/**/**م( إلى يوم ****/ه )املوافق **/******/الفترة التي تبدأ من يوم **/** الطر ح  فترة

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) االكتتاب سعر الطرح /

 االكتتاب. فترة خالل بها االكتتاب يتم لم التي املتبقية األسهم األسهم املتبقية

 الطرح املتبقي 
ل طرحها في الستثمارية من خال شخاص املستحقين على املؤسسات األطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل ا

 .املتبقيفترة الطرح 

 فترة الطرح املتبقي
 الفترة التي تبدأ 

ً
من  وحتى الساعة الخامسة مساءً  م(****ه )املوافق **/**/******/**/يوم  من الساعة العاشرة صباحا

 .م(****ه )املوافق **/**/******/**/التالي يوم  اليوم

 والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.( سهم عادي، 30,700,000ثالثين مليون وسبعمائة ألف ) األسهم الجديدة

 .الحالية للشركة األسهمالجديدة على عدد  األسهمناتج قسمة عدد  معامل األحقية

 فترة التداول. خالل األولوية حقوق  بشراء قاموا ممن أو املقيدين املساهمين من كانوا سواءً  األولوية حقوق  حملة جميع االشخاص املستحقين 

 املساهمون الكبار

ه النشرة فإن املساهمين الكبار في كما في تاريخ هذو أو أكثر من أسهم الشركة،  %5الذين يمتلكون نسبة املساهمون 

 تملك والتي القابضه واوالده الحكير عبداملحسن شركه % أو أكثر من أسهم الشركة( هم5الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 قبل الشركة أسهم من( %31.5) مانسبته أي سهم،( 10,804,500) وخمسمائة االف وأربعة وثمانمائة ماليين عشرة

 وثمانون  وسبعمائة ألف وسبعون  وثالثة ومائتان ماليين أربعة يملك والذي الحكير فهد عبدالعزيز وعبداملحسن الطرح

 .الطرح قبل الشركة أسهم من( %12.46) مانسبتة أي سهم( 4,273,780)
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 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو ،4، 3، 2، 1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله( 6 ،أو5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص 
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أكثر أو( 5)% مجتمعين معا

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح. صافي متحصالت الطرح

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .األولويةهذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق  نشرة اإلصدار أو النشرة

 اإلدراج
 تداول شركة قديم طلب إدراج إلى ت -يث يسمح سياق النص بذلك ح -وراق املالية في السوق الرئيسية أو أل إدراج ا

 )تداول(.السعودية 

 املساهمون املقيدون 

 يف واملقيدون  سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالأل املساهمون املالكون ل

 بتاريخ العادية غير العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل

 .م(****ه )املوافق **/**/******/**/

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 فترة التداول.

 األسهم
عادي، وبقيمة اسمية  سهم( 34,300,000) األسهم العادية للشركة والبالغة عددها أربعة وثالثون مليون وثالثمائة ألف

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة )

 وكيل. بصفة املالية باألوراق التعامل نشاط بمزاولة املالية ق السو  هيئة طريق عن لهم املرخص السوق  مؤسسات هم الوسطاء

 املؤسسات االستثمارية

 :كالتالي وهي املؤسسات من مجموعة تشمل

 أي أو خاصة، محفظة مدير طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة والشركات الحكومية الجهات .1

 .اإليداع مركز أو الهيئة، بها تعترف أخرى  مالية سوق  وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف دولية هيئة

  املطروحة اململكة في املؤسسة العامة االستثمار صناديق .2
ً
  طرحا

ً
 والتي الخاصة الصناديق إلى إضافة عاما

 له تتيح الصندوق  وأحكام شروط كانت إذا السعودية املالية السوق  في املدرجة املالية األوراق في تستثمر

 .االستثمار الئحة صناديق في عليها املنصوص باألحكام والقيودااللتزام  مع ذلك،

 .املالية الكفاية متطلبات التزام مع أصيل، بصفة املالية األوراق في التعامل في لهم املرخص األشخاص .3

 تم قد له املرخص الشخص ذلك يكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في له مرخص شخص عمالء .4

 املالية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه بشروط تعيينه

 .منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة دون  العميل عن نيابة السعودية

  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي .5
ً
 أخذا

 أي إلى الشركة مشاركة تؤدي ال أن على املالية، األوراق في املدرجة الشركات استثمار ضوابط باالعتبار

 .املصالح في تعارض

 دول  في املؤسسة والصناديق الشركات تشمل والتي االعتبارية الشخصية ذوي  من الخليجين املستثمرين .6

 .العربية الخليج لدول  مجلس التعاون 

 .املؤهلون  األجانب املستثمرون .7

وضوابط اتفاقيات  شروط وفق له مرخص شخص مع مبرمة مبادلة اتفاقية في االعتبارية الصفة ذوي  من نهائي مستفيد

 .املبادلة

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

  األسهم حامل أو مالك املساهم
ً
 محدد. وقت أي من اعتبارا

 .العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس مجلس التعاون الخليجي

 .محددة زمنية فترة خالل معين بند في النمو معدل لحساب املستخدمة الطرق  أحد معدل النمو السنوي املركب
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 الناتج املحلي
رف وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات املعت .السعودية العربية اإلجمالي للمملكة املحلي الناتج

 والتي يتم إنتاجها خالل فترة زمنية محددة. بها بشكل محلي

 الوباء أو فيروس كورونا

 "19 -"كوفيد 

 ي ي ُمعديفيروس هو مرض 
ً
شار في معظم دول العالم ، حيث بدأ باالنت"(19 -"كوفيد ُعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

 بأنه لك صنفته منظمة الصحة العاملية، وعلى أثر ذم2020وذلك في مطلع العام  ومن ضمنها اململكة العربية السعودية

 جائحة.

هيئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك

 الهيئة العامة للزكاة والدخل ) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ً
  ترتبط التي الحكومية الجهات إحدى ، وهي(سابقا

ً
 تنظيميا

 الضرائب. وتحصيل الزكاة جباية املالية، وهي الجهة املوكلة بأعمال بوزير

 بالتغطية. يمتعهدة التعهد بالتغطية بين الشركة و اتفاقي اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد املنظمة الستثمار 

املؤسسات املالية األجنبية 

املؤهلة في األوراق املالية 

 املدرجة.

 عن اململكة. الصادرة خارج مقيمين سعوديين غير أشخاص قبل من املالية باألوراق بتنظيم االستثمار خاصة قواعد هي

 واملعدلة بقرار م(04/05/2015 )املوافق هـ15/07/1436 خوتاري 2015-42-1 القرار بموجب هيئة السوق املالية مجلس

 م(.17/06/2019 )املوافق هـ14/10/1440 وتاريخ 2019-65-3 رقم هيئة السوق املالية مجلس

 برنامج نطاقات

، السعوديين توظيف على املنشآت لتحفيز االجتماعية وهو برنامج والتنمية البشرية املوارد أحد البرامج التابعة لوزارة هو

 الوزراء مجلس قرار على املبني( م10/09/2011 املوافق) ه28/01/1432 وتاريخ( 4040) رقم القرار بموجب اعتماده تم

م ،(م27/10/1994 املوافق) ه13/05/1415 بتاريخ( 50) رقم  محددة نطاقات أساس على املنشأة أداء البرنامج وُيقي 

 نطاقات برنامج تعديل تم وقد الشركة تحتهما تندرج اللذان والقطاع النشاط وفق( واألحمر واألصفر واألخضر البالتيني)

 برنامج من األصفر النطاق إلغاء تم حيث( م26/11/2019 املوافق)ه29/03/1441 وتاريخ( 63717) رقم القرار بموجب

 برنامج دليل في الواردة األحمر النطاق معايير وتطبيق األحمر النطاق إلى األصفر النطاق في املنشآت جميع ونقل نطاقات

 .املنشآت هذه على نطاقات

 وزارة السياحة
  تعرف كانت والتي السياحة وزارة

ً
 بالقطاع تعنى وزارة هي السعودية الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة باسم سابقا

 في اململكة العربية السعودية. السياحي

 .السعودية العربية باململكة للمواطنين العامة الصحة عن املسؤولة الوزارة هي السعودية الصحة وزارة وزارة الصحة

 والقروية البلدية الشؤون وزارة

 واإلسكان

 العربية ملكةامل دنمل العمراني التخطيط عن سؤولةامل الوزارة هي السعودية واإلسكان والقروية البلدية الشؤون زارةو 

 .السعودية
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 عوامل املخاطرة 2
 كافة املعلوماتدراسة  كتتابالسهم املطروحة لأل ستثمار في اباال خرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب أل املعلومات اإلى  ضافةاإل ب

 اتخاذ  قبل رة املبينة أدناه في هذا القسمبما فيها عوامل املخاط ،بعناية هذهاإلصدار  التي تحتويها نشرة
ً
خاطر بأن امل قرار شراء أسهم الطرح، علما

ليست معلومة للشركة في الوقت إضافية  تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من املمكن وجود مخاطر الاملوضحة أدناه قد 

لنقدية اتعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها  الأنها قد أو  غير جوهرية، قد تعتبرها الشركةأو  الحالي،

 .تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها أدناهأو  وتوقعاتها املستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث

تقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من املمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعأعضاء  كما يقر

ستثمار في ال يكون ا الفصاح عنه ضمن هذا القسم. إل ى تاريخ هذه النشرة غير ما تم ااملساهمين واملستثمرين املحتملين، وتكون معلومة لديهم حت

  سهم املطروحةأل ا
ً
حمل أية خسارة قد والذين يملكون موارد كافية لت ستثمارال تقييم مخاطر ومزايا ذلك ان على سوى للمستثمرين القادريمناسبا

ستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص ال الذي لديه أي شكوك بشأن قرار ا وينبغي على املستثمر املحتمل ستثمار،ال تنجم عن ذلك ا

 .سهم املطروحةأل ستثمار في اال ناسبة بشأن اول على املشورة املله من قبل هيئة السوق املالية للحص

حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أو  تحقق أي من عوامل املخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة،أو  وفي حال حدوث

سهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحتمل أل ن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر افإ ،التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهريةأو  أن تحددها،

 ا.سهم أو جزء منهأل استثماره بهذه اكامل 

 أو  ضافية غير املعلومةإل كما أن املخاطر ا، يعبر عن مدى أهميتها الاه مذكورة بترتيب إن املخاطر املبينة أدن
ً
لها يكون  قد التي تعتبر غير جوهرية حاليا

 .التأثيرات املبينة في هذه النشرة

 الشركة وعملياتهابنشاط  املتعلقة املخاطر  1.2

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 1.1.2

ال التنفيذ مدى على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد  ال املثال سبيل بنجاح على الستراتيجيتها وتحقيقها أعمالها لخطط الفع 

 تعتمد املستقبل في أعمالها في التوسع على الشركة قدرة إن. الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدةالحصر، تحسين األنشطة 

 هاقوا زيادة على قدرتها على وكذلك املناسب، الوقت وفي بكفاءة واإلدارية واملالية التشغيلية املعلومات نظم وتحسين تنفيذ مواصلة على قدرتها على

قامـت الشركة بتعييـن إحـدى الشـركات العامليـة املتخصصـة لوضع خطة الشركة االستراتيجية وذلك  .واملحافظة عليها وتحفيزها وتدريبها العاملة

صــادر ع مم وذلك للنمــو فــي مختلــف قطاعــات املجموعــة والنظــر فــي فــرص ومجــاالت أخــرى لتنويــ2025م وحتى 2021للخمسة أعوام املقبلة من 

 وجدول  املقدرة للتكاليف تخضع سوف املستقبل في بها القيام الشركة تعتزم األعمال في توسع خطط أي إن ،الدخــل وتعزيــز تنافســية املجموعــة

  التوسع خطط تنفيذ من تتمكن لم وإذا توسع، خطط أي إلنجاز إضافي تمويل على الحصول  إلى الشركة تحتاج وقد لها، املحدد الزمني التنفيذ
ً
 وفقا

 هذه من املرجوة الربحية تحقيق عدم أو الالزمة، التراخيص على الحصول  عدم حال في أو للمشروع املقدرة التكاليف ووفق لها املحدد الزمني للجدول 

 إخفاق حال وفي الجدوى، دراسة في خلل وجود حال في أو املشاريع هذه تنفيذ وقت السوق  حالة تغير فيها بما مختلفة ألسباب يعود قد والذي املشاريع

  سيؤثر ذلك فإن األسباب من سبب ألي استراتيجيتها من جزء أي تنفيذ في الشركة
ً
 املالي وضعها على وبالتالي للشركة، التنافس ي الوضع على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها وربحيتها أعمالها ونتائج

 والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر 2.1.2

مل يها. وتشيتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عل

وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من  ورخص الدفاع املدنيرخص البلدية تراخيص وزارة السياحة و هذه التراخيص على سبيل املثال ال الحصر: 

يبة وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادة تسجيل العالمة التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضر 

 القيمة املضافة. 

 راجع القسم الفرع)التراخيص والشهادات املنتهية الصالحية كما في تاريخ هذه النشرة  ( من64عدد )والجدير بالذكر أنه يوجد لدى املجموعة 
ً
ي فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.10" من القسم )وفروعها للشركة الحكومية والتراخيص املوافقات( "10.7)

اداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا إن عدم تمكن الشركة وشركاتها التابعة من تجديد رخصها وتصاريحها وشه

قدرة  تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة، أو في حالة عدم
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طلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة الشركة وشركاتها التابعة الحصول على الرخص والتصاريح والشها
ُ
دات اإلضافية التي قد ت

مها الجهات وشركاتها التابعة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو تجميد جميع الخدمات التي تقد

أشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج الت

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها امل
ً
الي وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظمة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر سلبا

 .وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالسيولة 3.1.2

 اليةت املل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية املتداولة حال استحقاقها، وتتكون املطلوباتتمث

ديسمبر  31مرة كما في  0.7، وقد بلغ معدل السيولة للشركة ودائنون ومطلوبات متداولة أخرى والتزامات عقود إيجارللشركة من قروض  املتداولة

. ويمكن أن تنتج مخاطر م2020سبتمبر  30مرة كما في  0.4و م،2019ديسمبر  31مرة كما في  0.3م، و2018ديسمبر  31مرة كما في  0.6م، و2017

 عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية متداولة بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها
ً
ملال العامل لدى الشركة عجز في رأس ا .السيولة أيضا

( مليون ريال 509.1م، و)2018ديسمبر  31( مليون ريال سعودي كما في 251.7م، و)2017ديسمبر  31( مليون ريال سعودي كما في 152.9بمبلغ )

 خالل من العامل املال رأس بتمويل الشركة م، وتقوم2020سبتمبر  30( مليون ريال سعودي كما في 545.8م، و)2019ديسمبر  31سعودي كما في 

 ويعود السبب في وجود عجز في رأس املال العامل بسبب أن رصيد املطلوبات املتداولة التسهيالت البنكية والقروض أو توليد نقد من عمليات الشركة،

ة الجهات من خالل الحصول على موافق ، وعملت الشركة على معالجة النقص في متطلبات رأس املال العاملأكبر من رصيد املوجودات املتداولة

 املمولة لتأجيل سداد بعض القروض قصيرة األجل، وإعادة جدولة التزامات اإليجار املستحقة خالل عام واحد، واستغالل التسهيالت املصرفية

 عوقو  عدم لشركةا تضمن وال االستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة على ضمان يوجد ال .م2020سبتمبر  30املتوفرة كما في نهاية 

  يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة أو طارئة أحداث أية
ً
 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبا

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 4.1.2

ة وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حاالت مؤقتتنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الخر. 

شركة فيها ال أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها من الحاالت التي تكون 

  .معرضة ملخاطر االئتمان

م، 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون ( 104.4م، و)2017ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون ( 80.9بلغ رصيد الذمم املدينة للشركة )

وتمثل الذمم املدينة غير  م،2020سبتمبر  30( مليون ريال سعودي كما في 104.1و) م،2019ديسمبر  31كما في مليون ريال سعودي ( 105.6و)

 حوالي ) 90املسددة ألكثر من 
ً
وكما في  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31من إجمالي الذمم املدينة كما في  )%57و) )%64و) )%59( و)%58يوما

 على التوالي. م2020سبتمبر  30

 ديسمبر 31( مليون ريال سعودي كما في 8.4للشركة مبلغ ) االنخفاض في قيمة الذمم املدينة )الديون املشكوك في تحصيلها(بلغ مخصص كما 

( مليون ريال 20.0و) م،2019 ديسمبر 31( مليون ريال سعودي كما في 15.8م، و)2018 ديسمبر 31يال سعودي كما في ( مليون ر 11.6م، و)2017

م 2018م و2017ديسمبر  31كما في  من إجمالي الذمم املدينة )%16و) )%13و) )%10و) )%9والتي تمثل حوالي ) م.2020سبتمبر  30سعودي كما في 

وفي حال لم يتمكن عمالء الشركة من تسديد ديونهم، فإن ذلك سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة . على التوالي م2020سبتمبر  30وكما في  م2019و

، وفي مثل هذه الحاالت ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة املخصصات التي يتوجب عليها املدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصص

 تقبلية.، مما سيكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املساملدينة الذمم مةقي في االنخفاضتجنيبها لتغطية 

 توقع قدرتهم املستقبلية باال
ً
كل لتزام بشال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

ي حالة عدم التزام املدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم املدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على دقيق. وف

 اعملياته توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج

 راجع القسم الفرعي )
ً
ن القسم ( "قائمة املركز املالي" م6.6" من القسم الفرعي )دينون ( "امل6.6.1.2وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6)
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  الدائنة بالذمم املتعلقة املخاطر 5.1.2

( 91.0( مليون ريال سعودي، و)101.4مليون ريال سعودي، و) (100.5سعودي، و) مليون ريال( 101.8) للشركة التجارية الدائنة الذمم رصيد بلغ

م على التوالي. وتمثل نسبة الذمم الدائنة التجارية من 2020سبتمبر  30م، وكما في 2019و م2018م و2017ديسمبر  31 مليون ريال سعودي كما في

م على التوالي. قد ال تتمكن 2020سبتمبر  30م، وكما في 2019و م2018م و2017ديسمبر  31 كما في )%5و) )%4%( و)9%( و)9ت )مجموع االلتزاما

 تاتفاقيا على الشركة حصول  ال ُيمكن قد الذي األمر عليها مع املوردين، املتفق املدة في سدادها أو التجارية الدائنة ذممها كامل سداد الشركة من

 وبشكل جوهري   سيؤثر مما املستقبل في مناسبة بشروط بالدين شراء
ً
 املالية وتوقعاتها املستقبلية. ونتائجها التشغيلية عملياتها على سلبا

 املخاطر املتعلقة بارتفاع مديونية الشركة 6.1.2

م، 2018ديسمبر  31ي كما في ( مليون ريال سعود624.8م، و)2017ديسمبر  31( مليون ريال سعودي كما في 619.1بلغت مديونية الشركة )

. كما مثلت مديونية الشركة من م2020سبتمبر  30( مليون ريال سعودي كما في 712.4، و)م2019ديسمبر  31( مليون ريال سعودي كما في 622.2و)

 2.13، وم2019ديسمبر  31مرة كما في  1.41م، و2018ديسمبر  31مرة كما في  1.07م، و2017ديسمبر  31مرة كما في  0.92إجمالي حقوق املساهمين 

 لتوفير السيولة التي تساعدها على تحقيق إيراداتها وتقوم بسداد مديونيتهام2020سبتمبر  30مرة كما في 
ً
بشكل  . تلجأ الشركة إلى تمويل أعمالها طلبا

 
ً
  على أداء الشركة املالي وعملياتها التشغيلية وخططهامستمر، إال أنه إذا ارتفعت املديونية ولم تتكمن الشركة من تخفيضها فسوف يؤثر ذلك سلبا

 راجع القسم الفرعي )
ً
إلدارة" ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل ا6( "قائمة املركز املالي" من القسم )6.6املستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

ه املقدمة لها من البنوك. كما وأن % من حدود التسهيالت90.0استخدمت  م2020سبتمبر  30كما في والجدير بالذكر أن الشركة  من هذه النشرة(.

)وملزيد  م2027% في نهاية السنة املالية 100.0م و2022في نهاية السنة املالية  التي حصلت عليها % من مجمل القروض75.0يجب على الشركة سداد 

 راجع القسم الفرع
ً
وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء ، ( "القروض" من هذه النشرة(6.6.4.3ي )من املعلومات حول القروض وتاريخ سدادها فضال

 األمر الذيواملشار إليها أعاله فسوف تطلب البنوك سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة  بالتزامات السداد املترتبة عليها

 وتوقعاتها املستقبلية. سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي سيؤثر بشكل

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 7.1.2

 على الوضع املالي العام للشركة ومالءتها املالية، حيث بلغت نسبة إجمالي املطلوبات
ً
من إجمالي  من املمكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا

كما في  )%85.7و) م،2019ديسمبر  31كما في  )%85.8م، و)2018ديسمبر  31كما في  )%66.8م، و)2017ديسمبر  31كما في  )%62.7) املوجودات

، بينما بلغت )%272.4م بلغت نسبة إجمالي املطلوبات املتداولة من إجمالي املوجودات املتداولة )2020سبتمبر  30، وكما في م2020سبتمبر  30

وعليه فإن زيادة مطلوبات الشركة ستؤدي إلى التأثير بشكل . )%56.4ات غير املتداولة )نسبة إجمالي املطلوبات غير املتداولة من إجمالي املوجود

 لى أعمالسلبي على مركزها املالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي حال حدوث ذلك، سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي ع

 راجع القسم الفرعي )الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقع
ً
ن القسم ( "قائمة املركز املالي" م6.6اتها املستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6)

8.1.2  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

ويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتم

ن بشأن يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضما

عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو حصولها على التمويل املناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن 

 تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 9.1.2

أي  ، باإلضافة إلىأو الدعاوى القضائية على الشركة وشركاتها التابعة، مثل التكاليف املتعلقة بالزكاة والضرائب قد تنشأ بعض االلتزامات املحتملة

 
ً
على الوضع املالي  وبشكل جوهري  التزامات أو تكاليف أخرى كمكافأة نهاية الخدمة للموظفيين، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا

 لي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.للشركة ومركزها املا
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 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 10.1.2

وتوظيف  الشركة إلى استقطاب تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين، وتهدف

السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان  والتشغيل خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص

الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات  كذلك ستحتاج استمرارية خدمات موظفيها،

 من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلمناسبة. وعليه إذا خ
ً
فة سرت الشركة أيا

 على أعمال الشركة
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. ونتائج مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

 سلوكهم سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر 11.1.2

 والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء كالغش املوظفين أو أخطائهم سلوك سوء تالفي تضمن أن تستطيع الشركة وشركاتها التابعة ال

 التصرفات تلك عن يترتب قد وبالتالي. املطلوبة اإلدارية التفويضات على الحصول  دون  عنها نيابة والتصرف ممتلكاتها استخدام وإساءة والتزوير

  يؤثر سوف مما مالية نظامية، أو مسؤولية الشركة، أو عقوبات تتحملها ومسؤوليات تبعات
ً
 فإن لذا. التابعة وشركاتها الشركة سمعة على سلبا

عملياتها وتوقعاتها  املالي أو نتائج وضعها على جوهري  بشكل يؤدي إلى اإلضرار لن املوظفين أو أخطائهم سلوك سوء أن ضمان ال تستطيع الشركة

 املستقبلية.

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 12.1.2

 وأنظمة الحجوزات (ERP System)نظام املعلومات الرئيس ي تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالهم ومرافقهم )ك

 أنظمة أنظمة الحماية أو اختراق أوفشل النظام كانهيار شركاتها التابعة ملخاطر تعطل هذه األنظمة،(، مما ُيعر ض الشركة أو أي من اإللكترونية

 األنظمة هذه الالزمة لتشغيل املاهرة العمالة توفر االتصال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية اإللكترونية أو الكوارث الشركة أو الفيروسات

كاتها التابعة في الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث وإدارتها، فإن فشلت الشركة وشر 

كما يعتمد قطاع الضيافة لدى الشركة على  عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها املالية والتشغيلية.

كاألنظمة الخاصة بمشغلي الفنادق وشركات الحجز اإللكتورني، وقد يؤدي تعطل األنظمة التي تستخدمها الشركة إلى العديد من أنظمة الحجوزات 

 ستقبلية.عرقلة الخدمة بشكل مستمر، وبالتالي تعطل أعمال الشركة والتأثير بشكل سلبي وجوهري على مركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل

ة على استراتيجية أنظمة تشغيل وتقنية معلومات فعالة أو اختيار أنظمة مناسبة لعمليات الشركة سيؤدي إلى قصور إن الفشل في املحافظ

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها فيتنافسية الشركة مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة

 الشركة وتشغلها تديرها ليال الفنادق تصنيف بإعادة املتعلقة املخاطر 13.1.2

 34) عددبإدارة وتشغيل كما في تاريخ هذه النشرة تقوم الشركة 
ً
، ويخضع نشاط إدارة وتشغيل الفنادق من فئة الثالث واألربع والخمس نجوم ( فندقا

عدة عوامل منها مستوى الخدمة واملرافق إلى الرقابة الدورية من قبل وزارة السياحة، حيث تقوم بتصنيف الفنادق ومنحها شهادات تصنيف بناًء على 

فئة أقل املتوفرة لدى الفنادق. وال يوجد ضمان أن لن تتعرض الفنادق التي تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها إلى إعادة تصنيف من وزارة السياحة ل

الترخيص واإلدارة الخاصة ببعض الفنادق مع  مما هي عليه، األمر الذي سيؤثر على أسعار الغرف في الفنادق والشقق الفندقية وعلى اتفاقيات

 وبشكل جوهري على سمعة الشركة ونتائج أعمالها الت
ً
شغيلية املشغلين أو املرخصين للعالمة التجارية. إن حدوث مثل هذا األمر سيؤثر بدوره سلبا

 ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 جديدة معايير تطبيق أو يةاملحاسب املعايير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر 14.1.2

، م واإليضاحات املرفقة بهم2019م و2018وم 2017ديسمبر  31املالية املنتهية في  واتاملدققة للشركة عن السن املوحدة املالية تم إعداد القوائم

 للم م واإليضاحات املرفقة بها2020سبتمبر  30والقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير املراجعة( لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
ً
عايير وفقا

 للمراجعين( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية IFRSالدولية للتقرير املالي )

 أي فإن لخر. وبالتالي وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه في (، والشركة ملزمةSOCPA) واملحاسبين

  ؤثرتاملعايير الجديدة من املمكن أن  تطبيق بعض املعايير أو إلزامية هذه في تغييرات
ً
 للشركة ةالنتائج املالي على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها
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 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 15.1.2

 صادر من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة، بحيث تلتزم بموجبه ج يعتبر
ً
 نظاميا

ً
ميع االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا

سبة. نالشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك ال

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )
ً
( وُمصنفة %31.7ووفقا

 بنسب التوطين املطلوبة، إال أنه في حال عدم استمر األخضر املنخفضضمن النطاق 
ً
ارها في الحفاظ على ، وعلى الرغم من أن الشركة ملتزمة حاليا

االلتزام  هذه النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من

هات الحكومية، كتعليق طلبات بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الج

لياتها تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عم

 راجع القسم الفرعي )
ً

"خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من ( 3( "املوظفون والسعودة" من القسم )12.3وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 هذه النشرة(.

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 16.1.2

 من شركاتها التابعة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخ
ً
رى، إلى قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة أو أيا

دوث ف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة وشركاتها التابعة على أداء ممارسة عملياتهم. وفي حالة حتكبد الشركة وشركاتها التابعة تكالي

 من شركاتها التابعة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ً
ومركزها كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة أو أيا

 .ستقبليةاملالي وتوقعاتها امل

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 17.1.2

، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على خدماتهاتسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة 

 على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بنفس مستوى الجودة خدماتهااالستمرار بتقديم 
ً
، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

 .وتوقعاتها املستقبلية الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية إيراداتعلى  وجوهري  بشكل سلبي

 املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية 18.1.2

ثالثة ماليين وثمانون ألف وسبعمائة وعشرون تقدر قيمتها ب بصفتها مدعيقضائية ومطالبات وى ادع يطرف ف املجموعةإن كما في تاريخ هذه النشرة 

(ريال 1،884،221ثمانون ألف ومائتان وواحد وعشرون )و مليون وثمانمائة وأربعة تقدر قيمتها ب مدعى عليهابصفتها و  ،ريال سعودي (3،080،720)

 راجع الق سعودي
ً
( "املعلومات القانونية من هذه النشرة(. كما أن 10( "الدعاوى واملطالبات القضائية" من القسم )10.11سم الفرعي ))فضال

 في دعاوى ومطالبات قضائية أخرى 
ً
. ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات اسواًء بصفة مدعي أو مدعى عليهاملجموعة قد تجد نفسها طرفا

 على أعمال  التقاض ي واإلجراءات
ً
ن أ ملجموعةوضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. وال تستطيع ااملجموعة و التنظيمية التأثير سلبا

 وى بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في املستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعا تتوقع

يبية ملسائل الزكوية والضر ا –لى سبيل املثال ال الحصر ع –أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى 

ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق 

عى . وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايااملجموعةسيطرة  عي أو مدَّ  ست عليها( )بصفة املجموعة مدَّ
ً
 ائجونت موعةاملج أعمال علىؤثر سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها

 اإل افية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر 19.1.2

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م أصدرت 2020م. وخالل العام 2012أنهت الشركة موقفها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية حتى عام 

 ملا يلي:2017م وحتى 2014الربوط الزكوية عن األعوام من 
ً
 م، وفقا

( مليون ريال سعودي، 12.00الشركة بدفع مبالغ زكاة إضافية بقيمة ) هيئة الزكاة والضريبة والجماركم: طالبت 2016م وحتى 2014من   .1

( مليون ريال سعودي إلى لجنة تسوية الخالفات الزكوية 7.50اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع تسوية لتخفيض املبلغ إلى )

ال سعودي، وقامت الشركة بسداد املبلغ بالكامل ( مليون ري7.50والضريبية والتي وافقت على هذا االعتراض وطالبت الشركة بدفع مبلغ )

 م.24/01/2021بتاريخ 
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( مليون ريال سعودي، اعترضت الشركة 1.61الشركة بدفع مبالغ زكاة إضافية بقيمة ) هيئة الزكاة والضريبة والجماركم: طالبت 2017  .2

( مليون ريال سعودي، وقامت الشركة بسداد املبلغ 0.36على هذا الربط لدى األمانة العامة للجان الضريبية وتم تخفيض املبلغ إلى )

 م.24/01/2021بالكامل بتاريخ 

 موقفها الزكوي عن األعوام من عام 
ً
 م.2017م وحتى عام 2014وبناًء على ما ذكر أعاله فإن الشركة أنهت أيضا

وحصلت  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتها الزكوية إلى فقد قامت الشركة بتقديم إقرارام 2020وم 2019م و2018م و2013أما في ما يتعلق باألعوام 

 حتى تاريخ هذه النشرة. هيئة الزكاة والضريبة والجماركعلى شهادات الزكاة عن هذه األعوام ولم تستلم أي ربط زكوي عن هذه األعوام من قبل 

قم تيراتها الزكوية عن السنوات املالية املذكورة أعاله والتي لم ستقبل تقد هيئة الزكاة والضريبة والجماركال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت 

 عن هذه األعوا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ً
م، حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار الربوط الزكوية لها، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

( مليون ريال سعودي، وفائض 3.3م بقيمة )2013سعودي )مخصص عن العام ( مليون ريال 5.6مع العلم أن الشركة لديها مخصص زكاة بقيمة )

شركة ) هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تعهد املساهم الرئيس ي( مليون ريال سعودي(، 2.3م بقيمة )2017م وحتى 2014مخصص عن األعوام من 

لية فيما يتعلق بأي مبالغ تزيد عن مخصص الزكاة الوارد في القوائم املابدفع أي زكاة إضافية نيابة عن الشركة  (عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة

بمطالبة الشركة بدفع أي فروقات  هيئة الزكاة والضريبة والجماركوفي حال قامت  .م2013ديسمبر  31املوحدة للشركة عن جميع السنوات حتى 

 
ً
وكانت م( 2013ديسمبر  31بدفع تلك الفروقات الزكوية )حتى  وأوالده القابضة(املساهم الرئيس ي )شركة عبداملحسن الحكير ولم يقم زكوية مستقبال

 
ً
على  وبشكل جوهري  أكبر من مخصص الزكاة الذي تم تكوينه من قبل الشركة، فإن ذلك سيعرض الشركة لدفع مبالغ إضافية، وبالتالي سيؤثر سلبا

 تقبلية.أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املس

 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل 20.1.2

( مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي املبالغ املستخدمة منها 788.5( بنوك محلية، بقيمة إجمالية )7مع سبعة ) أبرمــت الشــركة اتفاقيات التمويل

لى الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق مما يعد ، وال يوجد ضمان على قدرة الشركة عم2020سبتمبر  30( مليون ريال سعودي كما في 712.4)

 باالتفاقيات املبرمة، وبالتالي يحق للجهات املقرضة إلغاء أو إنهاء اتفاقيات التمويل ومطالبة الشركة بسداد كامل املديونية 
ً
؛ مإخالال

ً
ما يؤثر فورا

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وقدرتها على 
ً
 .االقتراض والتمويل وتنفيذ خططها املستقبليةسلبا

تتضمن تعهدات من الشركة يحق للجهات املقرضة بموجبها أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا لم يتم الوفاء بأي  إن اتفاقيات التمويل القائمة

لدين إلى حقوق املساهمين وتعهدات أخرى والتي كما من هذه التعهدات، وتتعلق هذه التعهدات باملحافظة على نسب معينة من الرفع املالي ونسبة ا

 هذه من إعفاء خطابات على البنوك من الشركة حصلت بنوك، ثالثة تخص والتي التعهدات بعض باستثناء في تاريخ هذه النشرة الشركة ملتزمة بها

في حالة  اقد تطلب الجهات املقرضة ضمانات أخرى وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعله م.2019املالیة  السنة نهاية قبل التعهدات

ي بموجب اتفاقيات التمويل، أو لم تتمكن من تقديم أ اإخالل لبنود االتفاقيات؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد املترتبة عليه

 أو أخلت في املستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون املترتبة عليها، فقد تطلب الجهات املقرضةضمانات أخرى قد تطلب مقابلها، 

سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها و اد تلك الديون. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي تمويل بديلة كافية للوفاء بسد

( "املعلومات املالية 6من القسم ) ( "القروض"6.6.4.3القسم الفرعي )املستقبلية. )وملزيد من املعلومات حول اتفاقيات التمويل يرجى مراجعة 

 .) هذه النشرة ومناقشة وتحليل اإلدارة" في

 املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات 21.1.2

، وتتركز إيرادات الشركة من هذه أخرى )املراكز التجارية واملطاعم(( 3 ترفيه( ال2 فنادق( ال1أنشطة رئيسية وهي:  ثالثةتتكون إيرادات الشركة من 

 )%67.7و) )%53.7و) )%65.5و) )%54.6نسبة اإليرادات الناتجة من الفنادق ) حيث شكلت الفنادق والترفيه،النشاطات في اإليرادات الناتجة من 

وشكلت نسبة اإليرادات الناتجة على التوالي. م 2020سبتمبر  30وكما في م 2019م و2018م و2017ديسمبر  31من إجمالي إيرادات الشركة كما في 

سبتمبر  30وكما في م 2019م و2018م و2017ديسمبر  31رادات الشركة كما في من إجمالي إي )%27.0و) )%40.5و) )%38.6و) )%41.7من الترفيه )

بشكل خاص، فإن ذلك سوف  لفنادقا إيراداتوبالتالي فإنه في حال انخفاض اإليرادات من نشاطات الشركة بشكل عام ومن ، على التواليم 2020

 راجع القسم الفرعي )يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات ا
ً
( 6.5.1لتشغيلية واملالية. )وملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات املالية ومناقشة 6" من القسم )الشامل قائمة الدخل -( "نتائج العمليات 6.5" من القسم الفرعي )بحسب الدولة والنشاط "اإليرادات

 وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.
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 امللكية وحقوق  التجارية العالمات ايةبحم املتعلقة املخاطر 22.1.2

 تها التجارية، والتي تدعمافي تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالموشركاتها التابعة تعتمد قدرة الشركة 

 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة 
ً
 واضحا

ً
 ابتسجيل عالمأعمالها ومركزها التنافس ي وتمنحها تميزا

ً
 تها التجارية لدى الجهات املختصة )فضال

م ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخدا10( "العالمات التجارية" من القسم )10.12راجع القسم الفرعي )

وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة،  اتغير مشروع للعالم

تها التجارية اتها التجارية. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماجهود بعض موظفيها اإلدرايين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالم

 التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذ اتبشكل فعال عند تجديد شهاد
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
 لك سيؤثر سلبا

ً
على أعمال وجوهريا

 الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية 23.1.2

 راجع) على املمتلكاتالتأمين  تأمين على املركباتال ،التأمين الطبي على موظفيها وأسرهملدى الشركة عدد من عقد التأمين منها 
ً
عي القسم الفر  فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.10( "التأمين" من القسم )10.13)

 وض عليهاوتتضمن عقود التأمين مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفا

التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض املستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على املالءة املالية لشركة مع شركات 

د كبأن لن تتالتأمين وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان ب

أمين قيمة التالشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة فيها. ومن املمكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة 

طالبة والتعويض الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض املقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة امل

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 مما سيؤثر سلبا

 السعوديين غير املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 24.1.2

 الشركة أعمال نتائج على يؤثر قد مما الشركة، في املوظفين إجمالي من (%68.3) السعوديين غير املوظفين نسبة كما في تاريخ هذا املستند شكلت

 املهارات بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها

 سعودة نسبة في زيادة عنها نتج االجتماعيةالبشرية والتنمية  املوارد وزارة ونظم ولوائح سياسات في تغير أي حدوث حال في أو املطلوبة والخبرات

 املوظفين من مرتفعة نسبة على الشركة اعتماد أن إلى باإلضافة .السعودية غير العمالة من كوادرها على الشركة تحافظ أن معه يصعب مما القطاع؛

 األمر الذي سيتسبب وإقامات عمل رخص من سعودي غير موظف كل مقابل الشركة تتحملها التي الحكومية الرسوم ارتفاع إلى يؤدي السعوديين غير

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي بشكل ويؤثر الشركة على املالية التكلفة زيادة في

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي 
ً
اشتملت على إقرار رسوم أقرت الحكومة عددا

 من 
ً
 عن كل 400م، وبواقع أربعمائة )01/01/2018إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام 600م، تزيد إلى ستمائة )2018موظف غير سعودي عام 
ً
 800م ثم ثمانمائة )2019( ريال سعودي شهريا

ً
م. األمر 2020عام ( ريال سعودي شهريا

ن غير الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين )كما في تاريخ هذه النشرة بلغ عدد املوظفي

 راجع القسم الفرعي )%68.3( موظف والتي تشكل نسبتهم حوالي )1,569السعوديين )
ً
( "املوظفون 3.12) من إجمالي املوظفين في الشركة، فضال

 .اتهاائج عمليوالسعودة" في هذه النشرة(، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها املالي ونت

( 18.5ريال سعودي، و)مليون ( 23.1ريال سعودي، و)مليون ( 8.3بلغ إجمالي الرسوم الحكومية التي دفعتها الشركة عن موظفيها غير السعوديين )

 على التوالي. م2020سبتمبر  30وكما في  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31كما في ( مليون ريال سعودي 16.4، و)ريال سعوديمليون 

 رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين )رسوم
ً
املرافقين( والتي أصبحت  باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا

 من 
ً
 من مائة )01/07/2017نافذة اعتبارا

ً
 أنها سترتفع تدريجيا

ً
 لكل تابع في عام 100م، علما

ً
( 400م، لتصل إلى أربعمائة )2017( ريال سعودي شهريا

 لكل تابع في عام 
ً
تحملها املوظف غير السعودي عن عائلته م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سي2020ريال سعودي شهريا

إذا ا أقل، و من املمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة املعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيه

مر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير السعوديين، األ 

لذي املوظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر ا

 املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على أعمالها وأدائها 
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 أنه في تاريخ 
ً
 العربية اململكة في االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة م( أطلقت04/11/2020ه )املوافق 18/03/1442والجدير بالذكر أيضا

 وتمكين جاذب عمل سوق  بناء في االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة رؤية دعم تستهدف التعاقدية، والتي العالقة تحسين مبادرة السعودية،

 والعودة الخروج آليات وتطوير الوظيفي، التنقل خدمة: هي رئيسة، خدمات ثالث املبادرة تقدم حيث العمل، بيئة وتطوير البشرية الكفاءات وتنمية

 العالقة طرفي حقوق  تراعي محددة ضوابط ضمن الخاص القطاع منشآت في الوافدين العاملين جميع املبادرة خدمات وتشمل النهائي، والخروج

 الوظيفي التنقل خدمة وتتيح .م2021 مارس 14 في التنفيذ حيز املبادرة تدخل أن على التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد،

 العقد سريان خالل االنتقال آليات املبادرة تحدد كما العمل، صاحب ملوافقة الحاجة دون  عمله عقد انتهاء عند آخر لعمل االنتقال الوافد للعامل

الشركة أن تحافظ على كوادرها من  تضمن ال التنفيذ حيز املبادرة هذه دخول  عند عليه . وبناءً املحددة والضوابط اإلشعار بفترة االلتزام شريطة

 لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر  وفق الليات املشار إليها أعاله، وإذا مرضية بشروط عقودهم العمالة غير السعودية وتجديد

ى سيؤدي إللم تتمكن الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة، فإن ذلك 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.زيادة التكلفة املالية على الشركة و 
ً
 الذي من شأنه التأثير سلبا

 املخاطر املتعلقة بالعقود م  الغير 25.1.2

 راجع واإلدارة  واتفاقيات الترخيص تتمثل في عقود اإليجار واتفاقيات التمويلأبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات مع الغير 
ً
القسم )فضال

( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات 10( "العقود الجوهرية" من القسم )10.10الفرعي )

ي ذلك فسباب بما املتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األ 

ة في ظل ظرو   إلفالسها أو عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها، وتصبح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حد 
ً
ف السوق نتيجة

 الصعبة.

طراف املتعاقدة معها على االلتزام كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األ 

 
ً
 ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
على مركزها وجوهريا

 .وتوقعاتها املستقبلية املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية

 عالقة ذات األطراف م  التباملعام املتعلقة املخاطر 26.1.2

، )شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة املساهمون الكبارتتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة متمثلة في 

)ماجد عبداملحسن عبدالعزيز م 2021أبريل  19ة للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ وأعضاء مجلس اإلدار  (،وعبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير

م )مساعد 2021أبريل  18وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين لدورة مجلس اإلدارة املنتهية في تاريخ  الحكير، سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير(،

( عقد 51( و)50( و)53( و)48قة )طراف ذات العالعدد العقود والتعامالت مع األ  وبلغعبداملحسن عبدالعزيز الحكير، وأمين إلياس أمين مكرزل(، 

كما %( 10%( و)10%( و)9%( و)10عقود الشركة حوالي )عدد م على التوالي، والتي تشكل من إجمالي 2020م و2019م و2018م و2017كما في عام 

( 111.5( و)111.3و) (114.2) حجم العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة حوالي . وبلغم على التوالي2020م و2019م و2018م و2017في عام 

 مع التجارية املعامالت جميع إن. على التوالي م2020 سبتمبر 30كما في و  م2019م و2018و م2017 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  (59.3و)

 عن للبحث الشركة فستضطر التعامالت، هذه على موافقتها عدم حال وفي الشركة ملساهمي العامة الجمعية ملوافقة تخضع العالقة ذات األطراف

 مع التعامالت تتم لم إذا أنه إلى باإلضافة عالقة، ذوي  أطراف إلى املسندة األعمال تنفيذ على معهم للتعامل العالقة ذوي  غير من أخرى  أطراف

  سيؤثر ذلك فإن بحتة تجارية أسس على املستقبل في العالقة ذات األطراف
ً
 عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 راجع القسم الفرعي )وتوقعاتها
ً
( "املعلومات 10" من القسم )عقود وتعامالت مع األطراف ذات العالقة( "10.10.1. )ملزيد من املعلومات فضال

 " من هذه النشرة(.قانونيةال

 للشركة منافسة ألعمال الشركة إدارة مجلس أعضاء بعض ممارسةب املتعلقة خاطرامل 27.1.2

 يقوم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بأعمال تصنف على أنها أعمال مشابهة أو منافسة سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما قد يؤدي إلى

 للمادة الثانية والسبعون )
ً
ت فإنه ال يجوز لعضو ( من نظام الشركا72تعارض في املصالح بين أعمال عضو مجلس اإلدارة وأعمال الشركة، ووفقا

تطالبه مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن 

 على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح 
ً
 أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض املناسب، ما لم يكن حاصال

ً
له القيام بذلك، ووفقا

م( 01/06/2020ه )املوافق 09/10/1441للضوابط التي تضعها الجهة املختصة. هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة بتاريخ 

  وهمدارة اإل عضاء مجلس أل على الترخيص 
ً
 وسامي حكير،ال عبدالعزيز عبداملحسن وماجد الحكير، عبدالعزيز عبداملحسن مساعد من كال

 على قرارات الشركة، وقد ال تتسق الحكير،  عبدالعزيز عبداملحسن
ً
باالشتراك في أعمال تعد منافسة للشركة. إن ألعضاء مجلس اإلدارة تأثيرا
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ملعلومات داخلية مصالحهم في بعض األحيان مع مصالح مساهمي الشركة عند اتخاذ قرارات الشركة. باإلضافة إلى أن لهم القدرة على الوصول 

عارض للشركة قد يستخدمونها ملصالهم الخاصة أو بما ال يتوافق مع مصالح الشركة وأهدافها. وفي حال تأثير أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم ت

لك سيؤثر بشكل مع مصالح الشركة على قرارات الشركة بشكل سلبي أو في حال استخدامهم ملعلومات الشركة بصورة مضرة ملصالح الشركة فإن ذ

 سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 مستأجرة أراض   على الشركة أصول  وجودب املتعلقة خاطرامل 28.1.2

 راجع القسم الفرعي )إن 
ً
( 10.10قسم الفرعي )العقارات" من ال إيجار ( "عقود10.10.3.2جميع أصول الشركة مقامة على أراض ي مستأجرة )فضال

سوف يؤدي إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية قد تؤدي إلى  اإليجار . إن عدم التزام الشركة بشروط عقود"العقود الجوهرية" من هذه النشرة(

ظة على استمرارية هذه سحب األراض ي املستأجرة وبالتالي توقف أعمال الشركة، وفي حال حدوث هذا األمر أو في حال عدم قدرة الشركة على املحاف

 العقود أوتجديدها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها املالي

 وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 29.1.2

( 550,000,000من رأس مالها البالغ ) )%5.6ريال سعودي، أي مايمثل )ألف  (30,882م )2018 ديسمبر 31كما في  بلغت الخسائر املتراكمة للشركة

من رأس مال  )%14.2( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )77,837م بلغ إجمالي الخسائر املتراكمة للشركة )2019سبتمبر  30وكما في  .ريال سعودي

وافق مجلس إدارة الشركة على استخدام كامل مبلغ االحتياطي النظامي البالغ  م(28/11/2019ه )املوافق 01/04/1441الشركة، وفي تاريخ 

( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل 6,145( ألف ريال سعودي إلطفاء جزء من الخسائر املتراكمة، ليصبح إجمالي الخسائر املتراكمة مبلغ )71,692)

 من رأس مال الشركة. )1.1%)

من رأس مال الشركة. وفي  )%18.6( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )102,178لي الخسائر املتراكمة للشركة )م بلغ إجما2019ديسمبر 31كما في و 

 31م( أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها املتراكمة كما في النتائج املالية غير املدققة للفترة املنتهية في 10/09/2020ه )املوافق 22/01/1442تاريخ 

م بلغت الخسائر املتراكمة 2020سبتمبر  30من رأس مال الشركة. وكما في  )%23.6( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )130,000م مبلغ )2020يوليو 

 من رأس مال الشركة. )%37.7( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )207,327للشركة )

شركة م حيث بلغ إجمالي الخسائر املتراكمة لل2020ديسمبر  31 م أعلنت الشركة عن النتائج املالية للسنة املالية املنتهية في2021مارس  28وفي تاريخ 

 %( من رأس مال الشركة.55.0( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )302,334)

ملتراكمة م حيث بلغ إجمالي الخسائر ا2021مارس  31في  املنتهية الثالثة أشهر فترةاألولية لم أعلنت الشركة عن النتائج املالية 2021مايو  10وفي تاريخ 

 %( من رأس مال الشركة.65.9( ألف ريال سعودي، أي ما يمثل )362,44) للشركة

بتعديل اإلجراءات والتعليمات  (2016-130-1(م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم 24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها  )%50بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )الخاصة 

 ، وتم العمل»فأكثر من رأس مالها )%20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )«لتصبح 

 ودون تأخير بإعالن 22/04/2017هـ )املوافق 25/07/1438بها ابتداًء من تاريخ 
ً
م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 فأكثر. )%20مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )

 ودون تأخير 
ً
أو  )%50بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة 
ً
ة رأس من نظام الشركات، إما بزياد150أكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعا

من نظام الشركات أو  150وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، 

 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق.

ل الشركة فإن الشركة أو أكثر من رأس ما )%20ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )

فأكثر  )%20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )“ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـ 

ثر صرامة، وعلى وجه الخصوص أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات األك )%50من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )

أو أكثر من  )%50من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ) 150املادة 

 بذلك، وعلى مجلس
ً
 من علمه 15اإلدارة خالل ) رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

ً
( يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 45بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )
ً
( يوما

جل املحدد في النظام األساس ي للشركة، إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األ 
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صدار قرار وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إ

( 90شركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل )من نظام ال 150في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في املادة 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 
ً
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية،  150يوما

 
ً
  فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
 ستقبلية.على الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل وجوهريا

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ و 

امللكي الكريم بتعليق م( بناًء على األمر 25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348رقم )  نظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150العمل باملادة املائة والخمسون )

 املخاطر املتعلقة باملشاري  الجديدة 30.1.2

 على إنشاء
ً
( مراكز ترفيهية وعدد واحد 2عدد اثنين ) تتضمن استراتيجيات املجموعة االستمرار في التوسع في أعمالها، حيث تعمل املجموعة حاليا

لتأخر في إتمام إنشاء ا –ثال ال الحصر على سبيل امل -قد تواجه املجموعة تحديات وعوائق عديدة  .( مركز تجاري في اململكة العربية السعودية1)

، مما ال يعطي أي ضمان أن توسع املجموعة ودخولها لمشاريع املجموعة الجديدة بعد التشغي، أو عدم وجود إقبال على اوبدء التشغيل فيه املشاريع

 وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي مشاريع جديدة في 
ً
سيحقق نجاحا

 .على أعمال املجموعة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبليةوجوهري 

 "19 – كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر 31.1.2

 "كوفيد 2020مع مطلع العام 
ً
"(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم 19 –م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

م بأنه جائحة، ودعت إلى اتخاذ 2020مارس  11العاملية بتاريخ ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة 

ذا صارمة بهاإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة اململكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات 

أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمعات الشأن نتج عنها على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي 

 التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها

العربية السعودية بالقرارات االحترازية على وجه الخصوص بالنسبة إلى بالعمل عن بعد. تأثرت املجموعة كغيرها من الشركات العاملة في اململكة 

ه )املوافق 20/07/1441أعلنت الشركة في تاريخ  حيث، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، قرارات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

 من يوم االحد عن إغالق جميع مراكزها الترفيهية في اململكة  م(15/03/2020
ً
 اعتبارا

ً
م وحتى إشعار آخر. 2020مارس  15العربية السعودية مؤقتا

م( أعلنت الشركة عن تأثر إيراداتها بشكل مباشر نتيجة تطبيق القرارات االحترازية بشأن الحد من 09/04/2020ه )املوافق 16/08/1441وفي تاريخ 

اكزها الترفيهية في اململكة، كما قامت بإغالق عدد من املطاعم والفنادق بشكل مؤقت ر ( حيث أغلقت جميع م19 -انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

ي م( أعلنت الشركة باإلشارة إلى األمر امللك21/06/2020ه )املوافق 29/10/1441للتقليل من املصاريف واملحافظة على التدفقات النقدية. وفي تاريخ 

التجوال بشكل كامل والسماح بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، عن إعادة االفتتاح م بشأن رفع منع 2020يونيو  20الصادر بتاريخ 

 لدرجة فحص تشمل والتي العامة والسالمة الصحة بممارسات املتعلقة الحكومية التدريجي لعدد من مراكزها الترفيهية مع االلتزام بكافة التوجيهات

 الوقاية أدوات استخدام فرض مع الترفيهية املواقع داخل الزوار عدد على حدود وفرض اليدين عقيموت الطبية الوجه أقنعة واستخدام الحرارة

 ماستخدا وتشجيع الترفيهية املراكز مداخل كافة عند األيدي ومعقمات الواقية األقنعة الترفيهية وتوزيع املواقع بكافة العاملين جميع بين الشخصية

 .االجتماعي التباعد بتدابير االلتزام إلى باإلضافة اإللكتروني، الدفع وسائل

حترازية وباإلجراءات اال  (19 - كوفيد) كورونا م( أعلنت الشركة عن تأثر أعمالها بانتشار فيروس30/08/2020ه )املوافق 11/01/1442وفي تاريخ 

 عن اإلج والتدابير الوقائية التي اتخذتها
ً
ادرات راءات التي اتخذتها للتخفيف من آثار هذه الجائحة، وعن املباململكة للحد من انتشاره، وأعلنت أيضا

 الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص التي استفادت منها الشركة. وجميعها موضحة أدناه:

 :األسباب التي أدت إلى تأثر الشركة بهذه الجائحة هي كتالي كانت  .1

  ة وذلك بسبب اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائي م2020 يونيو 20 تاريخ لىإ م2020مارس  15إغالق جميع املواقع الترفيهية من تاريخ

 . حيثخالل هذه الفترة الخاصة بالشركة لى انعدام إيرادات املواقع الترفيهيةإالتي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا، مما أدى 

م وحتى نهاية شهر يونيو 2020ل فترة األربعة أشهر من بداية شهر مارس ( مليون ريال سعودي خال224.5اخفضت إيرادات الشركة بمبلغ )

 م مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق.2020
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  خالل حفالت الزفاف ، كما تم إيقاف جميع االجتماعات و للشركة شغال للقطاع الفندقيلى انخفاض نسب اإل إأدت اإلجراءات االحترازية

 على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس فترة تعليق األنشطة الت
ً
جارية وذلك بناءا

 .والحفاظ على صحة املواطنين واملقيمين

  لى تأثر األعمال التجارية للشركة في جميع القطاعاتإدى أتعليق جميع الرحالت الداخلية والدولية مما. 
 

 والنح على وذلك عملياتها، على (19 - كوفيد) جائحة فيروس كورونا آثار من للتخفيف اإلجراءات من سلسلة الشركة إدارة اتخذت .2

 :التالي

 باألمر الترفيهية التابعة للشركة للمراكز التدريجي االفتتاح إعادة 
ً
 الالتجو  منع رفع بشأن م2020 يونيو 20 بتاريخ الصادر امللكي مدعوما

 الصحة وزارة عن الصادرة الوقائية اإلجراءات جميع اتباع مع والتجارية، وذلك االقتصادية األنشطة جميع بعودة والسماح كامل بشكل

 بتدابير االلتزام إلى باإلضافة واملعقمات الواقية األقنعة وتوزيع الحرارة، درجة فحص إجراءات بفرض للشركة، التجارية األنشطة جميع في

 .(م21/06/2020 املوافق) ه29/10/1441 في تاريخ الشركة نإعال  في ورد كما االجتماعي التباعد

 مصاريف بند وتخفيض الفعلية العمل ساعات مع يتناسب بما واألجور  الرواتب بند بتخفيض التشغيلية النفقات تخفيض على العمل 

 .التشغيلية املصاريف من وغيرها املؤجرين من خصومات على الحصول  طريق عن اإليجار

 القوية املصرفية وعالقاتها للشركة اإليجابية النقدية التدفقات على املحافظة مواصلة. 

 صحية كمحاجر فنادقها بعض إلشغال الصحة وزارة مع الشركة تعاقدت. 
 

 كوذل ،(19 - كوفيد) كورونا فيروس جائحة من املتأثرة الخاص القطاع شركات لدعم الحكومية املبادرات بعض من الشركة استفادت .3

 :يلي كما

 70نسبة  يتجاوز  ال ما السعوديين املوظفين رواتب من %60 االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة تحملت حيث ساند، نظام مبادرة% 

 السعوديين. املوظفين عدد إجمالي من

 الخاص القطاع في توظيفهم تم الذين السعوديين املوظفين لدعم أقل أيهما سعودي ريال 3,000 أو الراتب % من30 لدعم هدف برنامج 

 
ً
 .م2019 يوليو شهر بداية من اعتبارا

 املضافة القيمة وضريبة البنكية التسهيالت لجميع القروض سداد تأجيل. 

 وغيرها املوظفين إقامات وتمديد الكهرباء فاتورة كتخفيض الحكومية األخرى  املبادرات من عدد. 

داخل وخارج املجمعات التجارية واملطاعم ودور الترفيهية  املراكزعن إغالق جميع  أعلنت الشركةم( 04/02/2021ه )املوافق 22/06/1442وفي تاريخ 

 من الساعة العاشرة ) في اململكة العربية السعوديةالسينما واملقاهي التابعة للمجموعة 
ً
ه 22/06/1442( مساًء من يوم الخميس 10:00اعتبارا

فراح وقاعات املناسبات واالحتفاالت وصاالت األ كافة  يام قابلة للتمديد. باإلضافة إلى إيقاف ( أ10م( وملدة عشرة )04/02/2021)املوافق 

 باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكوم .يوم قابلة للتمديد (30) ثالثين االجتماعات التابعة لقطاع الفنادق في املجموعة مدة
ً
ة اململكة  وذلك التزاما

يم األثر املالي إلغالق هذه في اململكة. وتقوم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بتقي "19 –"كوفيد انية لفيروس كورونا للحد من ظهور موجة تفش ي ث

 املراكز واملرافق وستقوم باإلعالن عن أي مستجدات بهذا الخصوص على صفحة الشركة في موقع السوق املالية السعودية "تداول".

" أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات االقتصادية 19 –إن االجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة اململكة للحد من تفش ي فيروس كورنا "كوفيد 

يد يمكنها تحد الشركة البما في ذلك القطاع الذي تعمل فيه املجموعة، وحيث أنه اليوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن 

 وبشكل جوهري على أعمال املجموعة على أعمالها، هذا الوباءتأثير  املدة الزمنية النتهاء
ً
 وال تضمن وجود تبعات لذلك في املستقبل قد تؤثر سلبا

 املستقبلية. توقعاتهاومركزها املالي و  ونتائجها التشغيلية
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2.2

 األداء االقتصادي للمملكةاملخاطر املتعلقة ب 1.2.2

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 في أسعار النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى اململكة بشكل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  الشركة املالي، أداء
ً
 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة اقتصاد اململكة على نمو استمرار يعتمد كما

 أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر 2.2.2

 الظروف بأن ضمانات يوجد الحاضر. وال الوقت في السياس ي أو األمني االستقرار عدم من األوسط الشرق  منطقة دول  من العديد تعاني

يؤثر على اقتصاد اململكة وبالتالي عمالء الشركة وعملياتها. حيث س سلبي تأثير لها يكون  لن أخرى  بلدان البلدان أو أي تلك في االقتصادية والسياسية

 على أعداد الزوار القادمين للمملكة أو على رغبة املشغلين العامليين على التواجد في املنطقة، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي
ً
 لىع وجوهري  ذلك سلبا

 املالي وتوقعاتها املستقبلية. ونتائج عملياتها ووضعها الشركة أعمال

 الدولية أو املحلية الرحالت بحركة املتعلقة املخاطر 3.2.2

 على عدد الرحالتتتأث
ً
 ر أسعار الغرف ومستويات اإلشغال للفنادق الخاصة بقطاع الضيافة بالشركة بعوامل مختلفة التي من شأنها أن تؤثر سلبا

ر بشكل السفاليف املحلية أو الدولية، مثل التغييرات التنظيمية املحلية أو الدولية أو انتشار األوبئة أو الحروب أو االضطرابات السياسية أو زيادة تك

 عام أو الكوارث الطبيعية. إن من شأن تلك العوامل أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على قطاع الضيافة بشكل عام وعلى انخفاض الطلب على فنادق

 الشركة بشكل خاص، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 املناخية والظروف املوسمية واملبالع املتعلقة املخاطر 4.2.2

تتأثر عمليات الشركة التشغيلية بسبب العوامل املوسمية خالل فترة الصيف والظروف املناخية وفترات العطالت، حيث يتأثر قطاع الضيافة 

وسط إنفاقهم، األمر الذي يؤثر بالتخفيضات على أسعار الغرف وتدني مستويات اإلشغال، بينما يتأثر قطاع الترفيه بانخفاض عدد الزائرين أو مت

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 
ً
 سلبا

 الشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر 5.2.2

م(، 11/11/2015هـ )املوافق 28/01/1437تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها املختلفة ألحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ 

 )2016-127-8م(. كما أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

 لنظام الشركات الخاصة بشركات 17/10/2016هـ )املوافق 16/1/1438وتاريخ 
ً
املساهمة املدرجة م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

م(. وباإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة بموجب 18/11/2020ه )املوافق 03/04/1442وتاريخ  )2020-122-4املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )و 

-1وق املالية رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة السم( الئحة حوكمة الشركات 13/2/2017هـ )املوافق 16/5/1438وتاريخ  )2017-16-8القرار رقم )

. ويفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض املتطلبات الجديدة املتعلقة م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  07-2021

وقواعده والتي بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه 

ه العقوبات تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من املمكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذ

ارة أو مراجع حسابات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل املثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إد

سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي( في حال  5أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 

ركات وبجميع املواد اإللزامية عدم التزامها بتلك األحكام والقواعد. وتجدر اإلشارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة بجميع مواد نظام الش

حة حوكمة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، ولكن في حال إخفاقها بااللتزام بجميع مواد نظام الشركات وجميع املواد اإللزامية في الئ

، أو في حال أصبحت بعض أو كل املواد االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات إلزامية
ً
، ولم تقم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها، الشركات مستقبال
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وتوقعاتها فإن ذلك سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي 

 املستقبلية.

 جديدة وقوانين ظمةأن صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر 6.2.2

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر  تخضع الشركة وشركاتها التابعة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة

لتزام . وتعتبر تكاليف االذه الدول ه، بالتالي تخضع الشركة وشركاتها التابعة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في العربية

كة كبد الشر لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى ت

ات تلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبوشركاتها التابعة ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح و 

 على أعم
ً
ائج الها ونتوالغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 التنافسية املخاطر املتعلقة بالبيئة 7.2.2

حيث تواجه الشركة منافسة من مقدمي خدمات الضيافة والترفيه سواًء على مستوى محلي أو إقليمي.  ،تعمل الشركة في قطاعات عالية املنافسة

 إن اتفاقيات الترخيص الخاصة بقطاع الضيافة تعد غير حصرية ما يعني أن الشركة تواجه منافسة على املستوى املحلي من شركات أخرى تستخدم

تستخدمها الشركة )على سبيل املثال هوليدي إن، ونوفوتيل(. وقد يكون منافسوا الشركة مستعدين  نفس العالمة التجارية الخاصة باملرخص والتي

لقبول هامش ربح أقل من هامش ربح الشركة لكي يحافظوا على العمالء واملرخصين أو لكسب عمالء ومرخصين جدد. باإلضافة إلى املنافسة من 

ويعتمد الوضع التنافس ي للشركة على العديد من العوامل التي تشمل قوة مركزها املالي ترفيه. شركات محلية ودولية جديدة في مجال الضيافة وال

ال مع الشركات األخرى في السوق  والتي  والنطاق الجغرافي ألعمالها وسمعة الشركة، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل فع 

ياسات تسعير منافس ي الشركة بشكل كبير على أدائها املالي، وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة ، كما تؤثر ستعمل في نفس قطاعات أعمالها

 
ً
 باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا

ً
 يةالشركة ونتائجها املال عمالعلى أوجوهريا

 .وتوقعاتها املستقبلية

 ر املتعلقة بضريبة القيمة املضافةاملخاط 8.2.2

% على 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 2018يناير  1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

يوليو  01% وذلك ابتداًء من تاريخ 15% إلى 5عدد من املنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

انتهاك  م، وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة والزيادة التي طرأت عليها. إن أي2020

امات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة أو من شركاتها التابعة، سوف ُيعرضهم لغر 

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشركة وشركاتها التابعة ومستوى الطلب على 
ً
سيزيد أيضا

 ملستقبلية.خدماتهم، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها ا

 العمالت صرف أسعار في بالتقلبات املتعلقة املخاطر 9.2.2

ي . وقد تؤدواليورو األوروبي ريكيألمر اال الدو الدرهم اإلماراتي والجنيه املصري و سيما  الت غير الريال السعودي، ال ت الشركة لعمال تخضع بعض معام

 تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمالالتي  جنبية أل ت اال التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العم

 .الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 الترفيه بقطاع املتعلقة والسالمة الصحة بمتطلبات املتعلقة املخاطر 10.2.2

يتواجد لدى معظم املواقع الترفيهية الخاصة بالشركة ألعاب ترفيهية تعد يث ح قطاع الترفيه بالشركة،هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة في 

 قدر هللا من األلعاب املثيرة أو أنواع أخرى من األلعاب اللية ذات الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك األلعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات ال

ك الحوادث واإلصابات في خفض زيارة مواقع الترفيه الخاصة بالشركة، باإلضافة إلى ذلك وقد تتسبب تل .الخاصة بالشركة في أي من مواقع الترفيه

 ستقبلية.قد تؤدي إلى خضوع الشركة إلى مطالبات قضائية، مما قد سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل

قابة والفحص من قبل إدارة الدفاع املدني املسؤولة عن جوانب السالمة للممتلكات العامة، وفي حال وتجدر اإلشارة إلى أن أعمال الشركة تخضع للر 

ر إخالل الشركة بأي من متطلبات الصحة والسالمة ملواقعها الترفيهية، فإنها ستكون عرضة لفرض غرامات واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، األم

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري 
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 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 3.2

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 1.3.2

 بسبب قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل املؤثرة على سهم الشركة. وقد 
ً
يكون هذا التذبذب كبيرا

 ب10الفرق بين نسبة التذبذب اليومي املسموح بها )والتي تتمثل في 
ً
 من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة

ً
 وهبوطا

ً
نسبة % ارتفاعا

هم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل التذبذب اليومي املسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أس

 على سعر تداول الحقوق.
ً
 للحقوق. إن هذه العوامل من املمكن أن تؤثر سلبا

 السهم سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 2.3.2

 على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذل
ً
ك قد ال يكون سعر سهم الشركة قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا

 وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق املتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقل
ً
 بات أيضامستقرا

ط الشركة املستقبلية، دخول عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خط

 بعمليات منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء واملحللين لسوق األوراق املالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق

 .اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية

 على سعر أسهم الشركة في السوق. وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل املساهمين أو اإلع
ً
تقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا

 على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السع
ً
ر باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن املساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا

 األمر بعد اكتتاب املستثمرين في األسهم الجديدة، فإنه ال يمكن إلغاء االكتتابالسوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، وإذا حدث هذا 

 على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهم
ً
 لذلك. عالوة

ً
ه أو تعديله. وعليه قد يتكبد املستثمرون خسائر نتيجة

 .م الجديدةبسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد اإلكتتاب في األسه

 األولوية حقوق  بي  أو ربحية بعدم املتعلقة املخاطر 3.3.2

 ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما ينوه إلى عدم 

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه،وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق ملمارسة حقوق األولوية أو استالم تع
ً
 ويض من قبل الشركة، علما

 وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 4.3.2

 وقد تختلف عن املوجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة الشركة علىإن النتائج املستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها 
ً
 فعليا

هم لى املساالتطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي يجب ع

 عن ما هو مذكو التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري 
ً
 جوهريا

ً
ر في هذه . حيث أنه في حال اختالف النتائج املستقبلية وبيانات األداء اختالفا

 النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة املساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر 5.3.2

عتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، ففي حال قررت الشركة إصدار أسهم إن إصدار أي أسهم جديدة من قبل الشركة ي

وقهم جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على هذا القرار، ولم يقم املساهمون بممارسة حق

هم سوق تنخفص بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاتها من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر باالكتتاب باألسهم الجديدة، فإن ملكية األس

 على السعر السوقي للسهم.

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر 6.3.2

ك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواًء كان مساهم ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق األولوية خالل فترة التداول، وذل

سيكون  مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه

قي. وفي حال لم تقم املؤسسات االستثمارية بتقديم عروض هناك طلب كاٍف على أسهم الشركة من قبل املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتب

اب لألسهم املتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصح

 على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في السوق على األ 
ً
سهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق كسور األسهم. وعالوة

 األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح املتبقي أو من خالل السوق املفتوحة.
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 املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية  7.3.2

التابعة لها. كما أنه ليس هناك  إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت

 لتعويأي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية املقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافي
ً
ضه ا

 لزيادة رأس مالها
ً
 بأن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على املساهمين كما ال يوجد ضمان .بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة

يم عروض املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم املؤسسات االستثمارية في فترة الطرح املتبقي بتقد

 للتعويض عن 
ً
 انخفاض نسبة امللكية في رأس مال الشركة.لألسهم املتبقية بسعر عالي، أو ان يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافيا

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر 8.3.2

ء م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطا****/**/**هـ )املوافق ****/**/**م( وستنتهي في ****/**/**هـ )املوافق ****/**/**تبدأ فترة االكتتاب في 

قون من يمثلونهم اتخاذ التدابير املناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن املساهمون املستحاملاليين الذين 

بلغ ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك م

 ويض يوزع على املساهمين املستحقين غير املشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.تع

 األسهم لحاملي أرباح بتوزي  املتعلقة املخاطر 9.3.2

ية تعتمد أرباح السهم في املستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة واملحافظة على مركزها املالي الجيد واالحتياجات الرأسمال 

ة اض ربحيخفواحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى ان

 لزيادة رأس مالها
ً
 ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على .السهم في املستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة

، كما ال تضمن املبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص ع
ً
ليها النظام األساس ي األسهم سوف توزع فعليا

 .للشركة

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر 10.3.2

 تخضع املضاربة في حقوق األولوية ملخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي املسموح به لسعر تداول حقوق األولوية

 من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية 10في نطاق التذبذب اليومي املسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل 
ً
 وهبوطا

ً
% ارتفاعا

لسعرية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود ا

حقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع املساهم لل

ض األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب، أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال عدم ممارسة الحقوق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفا

عة األسهم في فترة الطرح املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح. وبالتالي يجب على املستثمرين مراج في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع

أي  ن استنادالتفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإلملام بجميع العوامل املؤثرة فيها، وذلك للتأكد م

 راجع القسم ) .املينقرار استثماري على وعي وإدراك ك 
ً
 ( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" في هذه النشرة(.13)فضال

 النظامية املدة خالل املالية قوائمها نشر عدم نتيجة الشركة أسهم إلغاء أو تداول  بتعليق املتعلقة املخاطر 11.3.2

صدر من نشر معلوما
ُ
شهر من نهاية يوم من نهاية الفترة املالية للقوائم املالية األولية، وثالثة أ 30النظامية )ته املالية خالل املدة في حال عدم تمكن امل

 لقواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس الفترة املالية للقوائم املالية السنوية(
ً
هيئة السوق  يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

بتعليق تداول األوراق املالية ملدة جلسة السوق تقوم م(. والتي تنص على أن 30/01/2019فق ه )املوا24/05/1440بتاريخ ( 2019-10-1املالية رقم )

شركة  لى، تقومتداول واحدة تلي انتهاء املهلة النظامية. وفي حال عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول املعلقة األو 

الشركة  سعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق املالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حال استمر تعليق تداول أسهمتداول ال

 وتقوم السوق مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية للشركة. 

ملالية، تائجها ااملالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج املالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها عن ن

األمر  ة أو إلغاء إدراج أسهمها،هم الشرك، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسنظامية املشار إليها أعالهاملهلة الأو في حال لم تتمكن من نشرها خالل 

 على ذلك، فقد تقوم هيئة السوق 
ً
الذي  سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. إضافة

 مين.املالية بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساه
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3

 نبذة عن الشركة 1.3

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركة تأسست
ُ
 البداية في( «مجموعة الحكير»أو  «امل

 بتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم "والصناعة للتجارة الحكير املحسن عبد مجموعة" مسمى تحت فردية كمؤسسة

م( تم تغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة 09/06/2003ه )املوافق 08/04/1424، وفي تاريخ (م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398

يصبح "مؤسسة مجموعة م( تم تغيير اسم الشركة ل19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة"، وفي تاريخ 

م( تم تحويل الكيان القانوني للشركة من مؤسسة فردية 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ  عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية"،

كامل أسهم  اجإدر  تم( م26/06/2014املوافق) ه28/08/1435 تاريخ (، وفي2161إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )

( رياالت 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة وخمسين مليون )

 . عامة سعودية مساهمة شركة إلى وتحولت بذلك سعودية للسهم الواحد

 57750 ب.ص ،تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مدينة في للشركة الرئيس املركز مقر ويقع

 . السعودية العربية اململكة 11584 الرياض

 ألف وثالثمائة مليون  وثالثين أربعة إلى مقسم سعودي، ريال( 343,000,000) مليون  وأربعون  وثالثة ثالثمائة الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

 .بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 34,300,000)

 

 املساهمون الكبار في الشركة 2.3

 أسهم من أكثر أو% 5 نسبة يمتلكون  ممن) الشركة في الكبار املساهمينيوضح الجدول التالي كما في تاريخ هذه النشرة، عدد أسهم ونسبة ملكية 

 قبل الطرح: (الشركة

 (: املساهمون الكبار في الشركة.1الجدول رقم )

 االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

القابضة وأوالده الحكير عبداملحسن شركة  10,804,500 31.50% - - 

* الحكير فهد عبدالعزيز عبداملحسن  4,273,780 12.46% 6,170,570 17.99% 

 %17.99 6,170,570 %43.96 15,078,280 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

( %31.50في شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة واملالكة لنسبة ) )%57.10للسيد/ عبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير ناتجة عن ملكيته بنسبة ) املباشرة غير امللكية * إن

 من أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.

 

 القابضة وأوالده الحكير عبداملحسن شركة 1.2.3

م( الصادر في 29/08/2001ه )املوافق 10/06/1422وتاريخ  (1010168806بموجب السجل التجاري رقم ) شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

( حصة نقدية، قيمة كل منها ألف 10,000، مقسم إلى عشرة الف )( ريال سعودي10,000,000مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها عشرة مليون )

. ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في خدمات التسويق للغير واالستيراد والتصدير للغير وشراء األراض ي بغرض إقامة ( ريال سعودي1,000)

 لشركة.املباني عليها واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح ا
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 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 3.3

  للتجارة الحكير املحسن عبد ية كمؤسسة فردية تحت مسمى "مجموعةفي البدا والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركةتأسست 

ئتان ما قدرةرأس مال بو  (م22/07/1978ه )املوافق 16/08/1398وتاريخ  (1010014211) والصناعة"، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

 .ريال سعودي (274,000وأربعة وسبعون ألف )

  واحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة ريال سعودي إلى  (274,000) مائتان وأربعة وسبعون ألف منرأس املال تمت زيادة م 1991عام وفي

(حصة نقدية متساوية 7,167,400( حصة نقدية إلى )27,400وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، سعوديريال ( 71,674,000وسبعين ألف )

عن ( ريال سعودي 71,400,000وتم الوفاء بالزيادة البالغة واحد وسبعين مليون وأربعمائة ألف )( ريال سعودي، 10القيمة قيمة كل منها )

 بقاة.املرباح األ طريق رسملة 

  ليصبح "مجموعة عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة".سم الشركة اتم تغيير  (م09/06/2003هـ )املوافق 08/04/1424في تاريخ و 

  مائتين وتسعة  ريال سعودي إلى( 71,674,000ن مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )واحد وسبعي مناملال تمت زيادة رأس م 2005عام وفي

، ( حصه نقدية24,900,000( حصة نقدية إلى )7,167,400وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، وديريال سع (249,000,000وأربعين مليون )

رباح ( ريال سعودي عن طريق رسملة األ 177,326,000وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وسبعة وسبعين مليون وثالثمائة وستة وعشرين ألف )

 .بقاةامل

  داملحسن الحكير للسياحة والتنمية"ليصبح "مؤسسة مجموعة عبسم الشركة اتم تغيير م( 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427وفي تاريخ. 

  ( ريال سعودي إلى 249,000,000من مائتين وتسعة وأربعين مليون )تمت زيادة رأس املال م( 31/01/2006ه )املوافق 01/01/1427وفي تاريخ

( 24,900,000وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، ( ريال سعودي271,674,000ن ألف )وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعيمائتين وواحد 

البالغة اثنين وعشرين مليون  بالزيادة الوفاء وتم ( ريال سعودي،10( حصة نقدية متساوية القيمة لكٍل منها )27,167,400حصة نقدية إلى )

 ( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقاة.22,674,000ف )وستمائة وأربعة وسبعين أل

  م( تم تحويل الكيان القانوني للشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة  الصادر من وزير التجارة باملوافقة على إعالن تأسيس (2161بموجب القرار الوزاري رقم )

 .ةوالتنمية كشركة مساهمة مقفل

  الشركة من مائتين  س مالأوافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر م( 29/06/2009ه )املوافق 06/07/1430وفي تاريخ

( ريال سعودي إلى أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف 271,674,000وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )

( 27,167,400عدد أسهم الشركة من سبعة وعشرين مليون ومائة وسبعة وستين ألف وأربعمائة ) زيادة ( ريال سعودي، وبالتالي407,511,000)

( 10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،40,751,100سهم عادي، إلى أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة )

( ريال سعودي، عن 135,837,000، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وخمسة وثالثين مليون وثمانمائة وسبعة وثالثين ألف )رياالت سعودية

 لة األرباح املبقاة.طريق رسم

  الشركة من أربعمائة  س مالأوافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر م( 02/06/2013ه )املوافق 23/07/1434وفي تاريخ

( ريال سعودي، 550,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسين مليون )407,511,000وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف )

( سهم عادي، إلى خمسة وخمسين 40,751,100عدد أسهم الشركة من أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة ) زيادة التاليوب

ن ، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة واثنين وأربعي( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،55,000,000مليون )

( ريال سعودي، عن طريق تحويل مبلغ ثالثة وثمانين مليون وتسعمائة وخمسين ألف 142,489,000بعمائة وتسعة وثمانين ألف )مليون وأر 

( ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي، وتحويل مبلغ ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية 83,950,175ومائة وخمسة وسبعين )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.58,538,825وعشرون ) وثالثون ألف وثمانمائة وخمسة

  طرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف م( وافقت هيئة السوق املالية السعودية على07/05/2014ه )املوافق 08/07/1435وفي تاريخ 

( سهم عادي، وذلك 55,000,000مليون )الشركة البالغة خمسة وخمسين  أسهم من )%30) العام، والتي تمثل لالكتتاب سهم( 16,500,000)

 لغرض إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية.

  تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية )بعد اكتمال عملية الطرح املذكورة أعاله( م( 26/06/2014ه )املوافق 28/08/1435و في تاريخ

( رياالت سعودية للسهم 10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )( سهم عادي، 55,000,000مليون )السعودية الرئيسية بعدد خمسة وخمسين 

 . وذلك بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول(.الواحد
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  لحكم منطقة قصر ا -حي الديرة  -الرياض نتقال مقرها الرئيس ي من م( أعلنت الشركة عن ا19/04/2018ه )املوافق 03/08/1439وفي تاريخ

 .تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج ينب -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مقرها الجديد وعنوانه إلى ،أسواق التعمير -

  م( أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: 27/10/2020ه )املوافق 10/03/1442وفي تاريخ 

( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين 550,000,000، من خمسمائة وخمسين مليون ))%37.64بنسبة ) تخفيض رأس مال الشركة (1

( سهم عادي، إلى أربعة 55,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من خمسة وخمسين مليون )343,000,000مليون )

، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ،( سهم عادي34,300,000وثالثين مليون وثالثمائة ألف )

( سهم، وذلك بغرض إعادة 2.6570( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )20,700,000عشرين مليون وسبعمائة ألف )

( 207,000,000م، والبالغة قيمتها مائتان وسبعة مليون )2020سبتمبر  30هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في تاريخ 

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون  )%89.50زيادة رأس مال الشركة بنسبة ) (2

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من أربعة وثالثين 650,000,000( ريال سعودي، إلى ستمائة وخمسين مليون )343,000,000)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة  ( سهم عادي،65,000,000خمسة وستين مليون )( سهم عادي، إلى 34,300,000مليون وثالثمائة ألف )

بقيمة ثالثمائة وسبعة و  ( سهم30,700,000بعدد ثالثين مليون وسبعمائة ألف ) ، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية( رياالت سعودية10)

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،307,000,000ماليين )

  ما يلي: على ملساهمي الشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية( م******/**/ املوافق) هـ******/**/وفي تاريخ  

إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين ( ريال سعودي، 550,000,000، من خمسمائة وخمسين مليون ))%37.64تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1

( سهم عادي، إلى أربعة 55,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من خمسة وخمسين مليون )343,000,000مليون )

اء عدد ، عن طريق إلغ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،34,300,000وثالثين مليون وثالثمائة ألف )

( سهم، وذلك بغرض إعادة 2.6570( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )20,700,000عشرين مليون وسبعمائة ألف )

( 207,000,000م، والبالغة قيمتها مائتان وسبعة مليون )2020سبتمبر  30هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في تاريخ 

 .ريال سعودي

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون  )%89.50دة رأس مال الشركة بنسبة )زيا (2

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من أربعة وثالثين 650,000,000( ريال سعودي، إلى ستمائة وخمسين مليون )343,000,000)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة  ( سهم عادي،65,000,000( سهم عادي، إلى خمسة وستين مليون )34,300,000ألف ) مليون وثالثمائة

بقيمة ثالثمائة وسبعة و ( سهم 30,700,000بعدد ثالثين مليون وسبعمائة ألف )، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10)

 .( ريال سعودي307,000,000ماليين )

 نشطة الرئيسية للشركةاأل 4.3

 .(م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398 وتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  بموجب السجل نشاطها الشركة تمارس

في الفنادق، والشقق الفندقية، واملنتجعات، وإدارة مرافق اإليواء السياحي، ومدن املالهي، ومرافق  التجاري  هاسجلوتتمثل أنشطة الشركة كما في 

 الفعاليات الترفيهية، ومراكز الترفيه، وتنظيم الفعاليات الترفيهية، وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية.

 التالية: األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض هانظاموتتمثل أنشطة الشركة كما في 

إفامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن وصاالت األلعاب والنوادي الرياضية والفعاليات الرياضية واملراكز الترفيهية واملنتجعات السياحية  (1

 والصحية.

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املطاعم واملقاهي واالستراحات والحدائق. (2

 الفندقية.إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق  (3

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية والسكنية. (4

 صيانة وإصالح أجهزة ومعدات السالمة وأجهزة الحاسب اللي واألجهزة املدرسية والوسائل التعليمية. (5

 الخدمات السياحية وتنظيم الرحالت السياحية. (6

 وضواحيها.خدمات نقل الركاب داخل املدن  (7

 وكالء السفر والسياحة. (8

 الوكاالت التجارية خدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. (9
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تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والحلويات واملعجنات والشوكوالته واستيرادها واألقمشة واملفروشات واملنسوجات واألحذية  (10

مات الفنادق ومواد البناء واألدوات الكهربائية والصحية والت والت وأجهزة والعطور وأدوات واألواني واألثاث واألدوات املنزلية ومستلز 

التجميل ومعادن نقية ومجوهرات وأحجار كريمة وآالت وأدوات التصوير والساعات والنظارات وسبح وخرز وتحف ولعب أطفال وأدوات 

 والفنادق واملطاعم.موسيقية والدراجات بأنواعها ومصنوعات جلدية ومواد ديكور 

 بيع وشراء وتأجير العقارات واألراض ي لصالح الشركة. (11

 خدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. (12

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

ز األنشطة الرئيسية للشركة في و 
 
  ة:التالي قطاعاتالتترك

 قطاع الضيافة 1.4.3

 في قطاع الضيافة باململكة ملا تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث تقوم بإدارة وتشغي
ً
 متميزا

ً
من  ل العديداحتلت الشركة مكانا

ويعتبر قطاع الضيافة أحد أكبر مصادر  شقق الفندقيةالفنادق العاملية من فئة الثالث واألربع والخمس نجوم باإلضافة إلى القيام بتشغيل بعض ال

م 2019م و2018م و2017ديسمبر  31كما في  )%68و) )%54و) )%56و) )%55، حيث شكلت نسبة اإليرادات من قطاع الضيافة )الدخل للشركة

 م على التوالي. وينقسم قطاع الضيافة إلى قسمين موضحة في ما يلي:2020سبتمبر  30وكما في 

 الفنادق (أ

  34عدد  الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بإدارة وتشغيلتقوم 
ً
. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عاملية تمتلك عالمات مرموقة مثل فندقا

باإلضافة إلي هذه العالمات قامت الشركة بتأسيس وتسجيل عالمة مينا للفنادق  ونوفوتيل، وراديسون بلو، وجولدن توليب،، هيلتون الهوليداي إن، و 

وتقدم فنادق الشركة خدمات  ت العربية املتحدة.واإلمارا العربية السعودية وتغطي فنادق الشركة بقعة جغرافية واسعة من اململكةاملنتجعات. و 

 مختلفة من املطاعم واملقاهي وقاعات االجتماعات و 
ً
 ؤتمراتاملإقامة عالية الجودة، وبيئة نظيفة، وتشكيلة واسعة من األطعمة واملشروبات، وأنواعا

 . وتقوم الشركة بإدارةكانوا زوار بغرض السياحة أو العمل والحفالت، والنوادي الصحية، لكافة عمالئها وزبائنها ممن يقصدونها خالل سفرهم سواءً 

 وتشغيل هذه الفنادق من خالل أربع نماذج تشغيل مختلفة تتمثل في التي:

  الشركة تديرها فنادق (1
ً
.15ا ستة عشر )وعدده (فرانشايز) الترخيص التفاقيات وفقا

ً
 ( فندقا

  عاملي فنادق مشغل يديرها فنادق (2
ً
 ( فنادق.8ثمانية ) وعددها إدارة التفاقيات وفقا

 ( فنادق.3ا ثالثة )وعدده آخرين أطراف عليها لصالح تشرف الشركة فنادق (3

 ( فنادق.8ا ثمانية )وعدده الشركة تديرها محلية فنادق (4

 الفنادق التي تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها كما في تاريخ هذه النشرة:ويوضح الجدول التالي 

 (: الفنادق.2الجدول رقم )

 عدد الفروع الدولة الفندق

 7 اململكة العربية السعودية ن إهوليدي  –فنادق انتركونيننتال 

 3 اململكة العربية السعودية نوفوتيل –فنادق اكور 

 5 اململكة العربية السعودية جولدن تيوليب

 3 اململكة العربية السعودية هيلتون 

 5 اململكة العربية السعودية راديسون بلو

 1 اململكة العربية السعودية اويو األندلسية

 فنادق محلية

مينا قصر البحر  –ريجنس ي جدة –مينا تبوك  –منتجع حقل  –)مينا الرياض 

 مينا املطار( –الحمراء جدة  –مينا الطائف  –األحمر 

 8 اململكة العربية السعودية

 1 اإلمارات العربية املتحدة دبي –مينا البرشا 

 1 اململكة العربية السعودية مينا البالد

 34 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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 الشقق الفندقية (ب

 إقامة نموذجية للنزالء الذين يمكثون فيها ملدد طويلة. هذه الشقق الفندقية ، توفر( شقق فندقية3) ثالثوتشغيل عدد  بإدارة الشركة تقوم

 ويوضح الجدول التالي الشقق الفندقية التي تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها كما في تاريخ هذه النشرة:

 (: الشقق الفندقية.3الجدول رقم )

 الفروععدد  الدولة الشقق الفندقية

 1 اململكة العربية السعودية مجمع صحاري الخبر

 1 اإلمارات املتحدة العربية مينا الشقق الفندقية

 1 اململكة العربية السعودية شقق ريجنس ي جدة

 3 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 

 قطاع املطاعم 2.4.3

  
ً
ملثل هذه األنشطة والتنافس بشكل أفضل مما يجعل  السعودي من السوق  ةمنها لالستحواذ على حص قامت الشركة بتطوير قطاع املطاعم سعيا

ص ن الرؤية املستقبلية تفتح آفاق كبيرة للتطور والتميز في ظل التركيز على الترفيه بشكل خاأالشركة من أحد الرواد في مثل هذه الصناعة والسيما 

)مثل: بيتزو، وشوقر مو، وأيضا سيرف اند  مات التجارية الدوليةعلى مجموعة من العال  ت الشركةحصلو م، 2030ومواكبة التطور ورؤية اململكة 

 فرايز(
ً
)مثل: المود كوفي شوب، ومطعم فانتازيا، ومطعم عنب وتين،  ، باإلضافة إلى بعض العالمات التجارية التي تم استحداثها وتطويرها محليا

)الرياض، جدة، املنطقة الشرقية، تبوك،  مدن رئيسية في اململكة 5من ، وتتسم مطاعم الشركة بانتشار جغرافي واسع في أكثر ومطعم سوق السمك(

طاعم تشكيلة من األطعمة لتلبية احتياجات املمطعم، وتقدم هذه  (46) كما في تاريخ هذه النشرة عدد ستة وأربعين، حيث أن الشركة لديها جازان(

 النشرة: هذه تاريخ في كما وتشغيلها بإدارتها الشركة تقوم التي املطاعم التالي الجدول  ويوضح .مرتاديها باملفهوم العصري الجديد

 (: املطاعم.4الجدول رقم )

 عدد الفروع الدولة املطعم

 14 اململكة العربية السعودية بيتزو

 27 اململكة العربية السعودية المود كوفي شوب

 2 السعوديةاململكة العربية  مطعم عنب وتين

 1 اململكة العربية السعودية مطعم فانتازيا

 1 اململكة العربية السعودية سوق السمك

 1 اململكة العربية السعودية شوغر مو

 46 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 

 قطاع الترفيه 3.4.3

ل كما في تاريخ هذه النشرة تقوم الشركة بإدارة وتشغي، حيث الشركة إضافة إلى قطاع الضيافة، يعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية األخرى لعمليات

 في ةمراكز ترفيهي (10وعدد عشرة )، العربية السعودية مركز ترفيهي في اململكة (83) ( مركز ترفيهي، منها عدد ثالثة وثمانين95عدد خمسة وتسعين )

 .العربيةجمهورية مصر ( مراكز ترفيهية في 2عدد )مارات العربية املتحدة و اإل دولة 

 إلى انتشار املواقع في 
ً
مدن في  (5)و العربية السعودية مدينة في اململكة( 19)غطت مواقع الترفيه الخاصة بالشركة بقعة جغرافية واسعة، نظرا

 والشباب. تختلف تلكجمهورية مصر العربية. وتقدم تلك املراكز مختلف األلعاب الترفيهية وألعاب األطفال مدينتين في مارات العربية املتحدة و اإل 

ى ية. وتسعاأللعاب واملركبات الترفيهية التي تقدمها مراكز الترفيه العائلية من مركز لخر ولكن بصفة عامة تقدم هذه املراكز األلعاب اإللكترون

 إلى خلق بيئة جاذبة للعمالء وإضفاء املتعة ألفراد العائلة عند زيارتهم للمراكز الترفيهية ال
ً
ت عائلية، حيث قدمت على مدى السنواالشركة دائما

 .سواق العامليةالعديد من األلعاب الجديدة ضمن مراكز الترفيه العائلية عن طريق تزويد املراكز بكل ما هو جديد من األلعاب في األ 
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 النشرة: هذه تاريخ في كما وتشغيلها بإدارتها الشركة تقوم التي املراكز الترفيهية التالي الجدول  ويوضح

 (: املراكز الترفيهية.5الجدول رقم )

 العدد الدولة املركز الترفيهي

 44 اململكة العربية السعودية سباركيز

 20 اململكة العربية السعودية سنوي فورست

 13 اململكة العربية السعودية سكاي زون

 6 اململكة العربية السعودية عالمات تجارية أخرى 

 6 اإلمارات العربية املتحدة سباركيز

 4 اإلمارات العربية املتحدة عالمات تجارية أخرى 

 2 جمهورية مصر العربية سباركيز

 95 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 

 املراكز التجارية  4.4.3

يع بفي اململكة العربية السعودية والتي تحتوي على متاجر ومنافذ  مراكز تجارية( 9تسعة ) وتشغيل عدد بإدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تقوم

 لنشرة:ا هذه تاريخ في كما وتشغيلها بإدارتها الشركة تقوم التي املراكز التجارية التالي الجدول  مزيج من العالمات التجارية املحلية والعاملية. ويوضح

 املراكز التجارية.(: 6الجدول رقم )

 املدينة املركز التجاري 

 تبوك مركز تبوك التجاري 

 الرياض الحكير تايم الربوة

 الرياض الحكير تايم امللقا

 املدينة املنورة الحكير تايم املدينة

 الطائف الحكير تايم الطائف

 الخبر الحكير تايم العزيزية

 الدمام الحكير تايم الدمام

 جازان الحكير تايم جازان

 األحساء الحكير تايم األحساء

 املصدر: الشركة

 

 رؤية الشركة 5.3

  وذلك. واملوظفين واملستثمرين للعمالء املفضل الخيار تكون  وأن. فيها تعمل دولة كل في والترفيه الضيافة قطاعي في الرائدة الشركة تصبح أن
ً
 وفقا

 محلية. وروح عاملية ملقاييس

 رسالة الشركة 6.3

  والرفاهية والقيمة الجودة لتقديم لعمالئها به واملوثوق  األفضل الخيار تكون  أن الحكير مجموعة تسعي
ً
 ءللعمال باستمرار نموها على املحافظة وأيضا

 .واملوظفين واملساهمين
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 استراتيجية الشركة 7.3

مكانتها الرائدة في السوق بمختلف املناطق. وتقوم تهدف مجموعة الحكير في قطاع الضيافة للحفاظ على تركيزها على سوق اململكة من خالل تعزيز 

 مع حجم الطلب وبناًء على  الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خالل تطويرها ملحفظتها الفندقية الحالية، وذلك
ً
 معرفة الشركة العميقة فيتماشيا

 فيما أما .ستهداف املسافرين من رجال األعمال والسياح املحليينالسوق وخبرتها في تحديد املواقع الجديدة. حيث تستمر الشركة في املقام األول با

 لخال من والتوسع النمو على الشركة وتعمل. املتحدة العربية واإلمارات اململكة في الرائدة مكانتها تعزيز إلى الشركة تهدف الترفيه، بقطاع يتعلق

 تستهدف وسوف. املراكز تلك فيه تقع الذي السوق  وضع بحسب مختارة مواقع في مستقلة مراكز إنشاء إلى باإلضافة العائلية الترفيهية املراكز افتتاح

 مختلفة ترفيهية مفاهيم وتطوير التجارية عالماتها استغالل خالل من األكبر، العمرية الفئات ما حد وإلى واألطفال السن صغار رئيس ي بشكل الشركة

 والترفيه بالتعليم الترفيه مثل حديثة ترفيهية مفاهيم تقديم خالل من تقدمها التي الترفيه خيارات في للتوسع عام بشكل الشركة وتسعى. وجديدة

يـن قامـت املجموعـة بتعي في هذا املجال. واسعة خبرة لديها عاملية شركات مع استراتيجية شراكات إقامة خالل منوالسينما وإدارة الفعاليات  الحركي

م وذلك للنمــو فــي 2025م وحتى 2021املتخصصـة لوضع خطة الشركة االستراتيجية وذلك للخمسة أعوام املقبلة من إحـدى الشـركات العامليـة 

 مختلــف قطاعــات املجموعــة والنظــر فــي فــرص ومجــاالت أخــرى لتنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز تنافســية املجموعــة.

 لشركةنواحي القوة وامليزات التنافسية ل 8.3

  سنة في قطاعي الضيافة والترفيه. 30خبرة الشركة التي تزيد عن 

 إدارة مع عدد من الشركات الفندقية تفاقيات ترخيص و لفنادق العاملية بقيامها بتوقيع اتتعامل الشركة مع مجموعة من أبرز شركات ا

 )مثل 
ً
 (.دن توليبالهوليداي إن، وهيلتون، ونوفوتيل، وراديسون بلو، وجولالرائدة عامليا

  شراكات استراتيجية ناجحة مع العديد من الشركات الرائدة في مجال تشغيل الفنادق ومجال مراكز التسوق. 

  واملراكز التجارية، حيث تقوم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بإدارة  والترفية النطاق ومتنوعة في قطاعات الضيافةعمليات واسعة

مطعم  46باإلضافة إلى إدارة وتشغيل عدد  .شقق فندقية( في اململكة واإلمارات العربية املتحدة 3فندق )بما فيها عدد  36وتشغيل عدد 

العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية، باإلضافة إلى إدارة مركز ترفيهي في اململكة واإلمارات  95في اململكة، وإدارة وتشغيل عدد 

 مراكز تجارية في اململكة. )ملزيد من املعلومات  9وتشغيل عدد 
ً
( "األنشطة الرئيسية للشركة" من القسم 3.4راجع القسم الفرعي )فضال

 ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة(.3)

 الشركة أعمال إدارة فيلفريق العمل واإلدارة العليا  العالية والكفاءة والجودة الخبرة. 
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 الشركات التابعة 9.3

الي الجدول التفي بياناتها موضحة  ،)واحدة منها تعتبر شركة تابعة جوهرية وهي شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية( شركات تابعة ثالث لدى الشركة

ن مالقانونية"  ( "املعلومات10من القسم ) "التابعة ( "الشركات10.8)أدناه. )وملزيد من املعلومات حول الشركات التابعة يرجى مراجعة القسم الفرعي 

 هذه النشرة(.

 (: الشركات التابعة.7الجدول رقم )

 اسم الشركة
 رأس املال

 سعودي()ريال 
 مكان التأسيس

 املكان الرئيس للعمليات
 نشاطها

نسبة 

 املدينة الدولة امللكية

سباركيز الند لأللعاب الترفيهية 

 )سباركيز اإلمارات(
150,000 

 العربية اإلمارات

 املتحدة

 العربية اإلمارات

 املتحدة
 أبوظبي

تملك وتشغيل قاعات 

لكترونية، قاعات األلعاب اإل

األطفال واأللعاب لتسلية 

 الكهربائية

99*%  

 24,000 أساطير للترفيه والسياحة
 مصر جمهورية

 العربية

 مصر جمهورية

 العربية
 القاهرة

إقامة مدينة مالهي ترفيهية 

أكتوبر وإقامة  6داخل مدينة 

وتشغيل الفنادق والقري 

 السياحية

99**%  

الفندقيةأصول املزايا   100,000 
 العربية اململكة

 السعودية

 العربية اململكة

 السعودية
 الرياض

صيانة ونظافة املباني العامة 

والسكنيةوالتجارية واملنشأت 

التعليمية وخدمات االستيراد 

والتصدير والتسويق للغير 

وتجارة الجملة والتجزئة في 

مواد البناء واالدوات 

  الكهربائية وقطع غيارها

85***%  

 الشركة: املصدر

% من شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م. كملكية قانونية، حيث وقعت الشركة اتفاقية معه تفيد بأن ملكيته 1عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكير نسبة * يملك سامي بن 

حدودة لعربية املتحدة أن تكون الشركات ذات املسؤولية امل% مملوكة ملنفعة الشركة وتم اتخاذ هذا اإلجراء حيث تتطلب أنظمة الشركات املطبقة في اإلمارات ا1القانونية والتي تمثل 

ا بنسبة 
ً
ة في % قانونًيا ملنفعة الشركة لتتمكن الشركة من االلتزام بالقوانين املطبق1مملوكة من شريكين على األقل وعليه تم االتفاق مع سامي بن عبداملحسن الحكير أن يظل شريك

يز لأللعاب الترفيهية ذ.م.م. الشركات التالية )شركة سباركيز ديجيتال، شركة سباركيز اوشيانكا، شركة سباركيز رأس الخيمة، شركة سبارك كما تملك شركة سباركيز الند هذا الصدد.

 .% مملوكة ملنفعة الشركة1% ويملك سامي بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكير نسبة 99الند فالش للبولينج( في اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 

% من شركة أساطير للترفيه والسياحة كملكية قانونية وإنما امللكية النفعية تعود للشركة، وذلك بسبب أن أنظمة 1** يملك سامي بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكير نسبة 

 ألقل.الشركات املطبقة في جمهورية مصر العربية تشترط أن تكون الشركات ذات املسؤولية املحدودة من شريكين على ا

 كة أصول املزايا الفندقية.% من شر 15*** يملك عبدهللا بن محمد بن عبدهللا النويصر نسبة 
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 الشركات املستثمر بها 10.3

 يوضح الجدول التالي الشركات املستثمر بها من قبل الشركة:

 الشركات املستثمر بها.(: 8الجدول رقم )

 اسم الشركة
 املالرأس 

 )ريال سعودي(

مكان 

 التأسيس

 املكان الرئيس للعمليات
 نشاطها

نسبة 

 املدينة الدولة امللكية

 الرياض السعودية  السعودية 100,000,000 شركة تنمية العقار والسياحة
مقاوالت الصيانة والنظافة 

 والتشغيل
48.5%  

 الرياض السعودية  السعودية 500,000 شركة أساطير للمشاريع الترفيهية املحدودة 
صيانة وتشغيل املراكز 

 الترفيهية
50.0%  

 الرياض السعودية  السعودية 5,000,000 شركة الترفيه الفاخر

 السنيما عرض األفالم في دور 

 واملفتوحة وأنشطة املغطاة

 أخري لعرض األفالم

 السينمائية

31.0%  

 القصيم  السعودية  السعودية 500,000 شركة القصيم التجارية املحدودة
 رتملك وإدارة وتشغيل وتأجي

 املجمعات التجارية والترفيهية
50.0%  

 الرياض السعودية  السعودية 1,000,000 شركة ترفيه للسياحة واملشاريع املحدودة
 زصيانة وتشغيل املراك

 الترفيهية
50.0%  

 الرياض السعودية  السعودية 100,000 شركة الخليجية للترفيه املحدودة
 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة

 املدن الترفيهية والتجارة
50.0%  

 الشركة: املصدر

 

 انقطاع األعمال 11.3

  أثر قد يكون  أو يؤثر أن يمكن التابعة شركاتها من شركة أي أو الشركة أعمال في انقطاع أي   هناك يكن لم
ً
  تأثيرا

ً
( 12)الـ خالل املالي الوضع في ملحوظا

 
ً
 رازيةاالحت اإلجراءات بسبب وذلك م2020 يونيو 20 تاريخ إلى م2020 مارس 15 تاريخ للشركة من الترفيهية املواقع جميع إغالق ستثناءبا .األخيرة شهرا

 راجع الخطر رقم )19 -كورونا "كوفيد  فيروس على للسيطرة الدولة اتخذتها التي الوقائية والتدابير
ً
 بتفش ي املتعلقة ( "املخاطر2.1.30" )فضال

 .( "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة(2في القسم ) "19 - كوفيد" كورونا فيروس جائحة

 املوظفون والسعودة 12.3

 . سعودي غير موظف( 1,569)و سعوديين موظفين( 727) منهم موظف( 2,296) الشركة موظفي عدد بلغ النشرة، هذه تاريخ في كما
ً
 لبرنامج ووفقا

 النطاق ضمن ومصنفة ،(31.7%) حوالي النشرة هذه تاريخ في كما التوطين نسبة بلغت االجتماعية، والتنمية البشرية املوارد وزارة من الصادر نطاقات

 ."املنخفض "األخضر
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 الهيكل التنظيمي للشركة 4

 الهيكل التنظيمي 1.4

 :يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 التنظيمي للشركة.الهيكل (: 1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة: املصدر
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 مجلس اإلدارة 2.4

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

 أعضاء مجلس إدارة الشركة.(: 9) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة

عّين بتاريخ 
ُ
افق ه 06/09/1442مجلس إدارة الشركة امل  م( *18/04/2021)املو

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ة **غير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

ماجد عبداملحسن 

 عبدالعزيز الحكير ***

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 54 سعودي

عبدالعزيز عبدهللا مرو ع

 *الجالل **

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 تنفيذيغير 
 - - - - 41 سعودي

سامي عبداملحسن 

 عبدالعزيز الحكير ***

عضو مجلس 

 اإلدارة املنتدب

 غير مستقل

 تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 53 سعودي

بندر خالد عبداملحسن 

 الحكير

عضو مجلس 

 اإلدارة

مستقلغير   

تنفيذيغير   
%0.49 272,065 43 سعودي  - - 

إياد عبدالرحمن محمد 

 البنيان

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 46 سعودي

رائد عبدالعزيز حامد أبو 

 زناده

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 48 سعودي

رمزي كنعان يوسف أبو 

 خضرا

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 سعودي

 فيصل محمد أمين شاكر
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 45 سعودي

 خالد أنيب
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 فنلندي

 الشركة: املصدر

 الحالية للدورة اإلدارة املذكورين أعاله مجلس أعضاء انتخاب على( م18/04/2021املوافق ) ه06/09/1442* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442من تاريخ  بدأت والتي

ن ( م%31.50في شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة، واملالكة لنسبة ) )%6.60ن ملكية كٍل منهم بنسبة )** إن امللكية غير املباشرة للمشار إليهم في الجدول أعاله ناتجة ع

 أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.

 ملجلس اإلدارة وتعيين  ، تعيين السيد/ ماجد(م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر * **
ً
عبداملحسن عبدالعزيز الحكير رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ سامي السيد/ عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل
ً
 .الحكير كعضو منتدب عبدالعزيز عبداملحسن نائبا
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 لجان الشركة 3.4

 :الحاليين لكل لجنة ألعضاءومسؤولياتها واوصف للجان الشركة فيما يلي 

 لجنة املراجعة 1.3.4

تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها  على (م18/04/2021املوافق ) ه06/09/1442تاريخ  في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت

في تاريخ  سنوات تنتهيوملدة ثالث ( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت والتي بدأ حاليةعضائها للدورة الأوضوابط عملها ومكافآت 

 :. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعةم(18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445

 أعضاء لجنة املراجعة.(: 10) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس رمزي كنعان يوسف

 عضو عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل

 عضو القهيدانسليمان محمد 

 الشركة: املصدر

 مهام ومسؤوليات لجنة املراجعةملخص 

 وأنشطة أداء على اإلشرافو شأنها  في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة مجلس عرضها على قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة 

 .فيها الواردة للملحوظات التصحيحية تنفيذ اإلجراءات ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير ودراسة في الشركة، الداخلية املراجعة إدارة

 وتحديد أتعابهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة ملجلس التوصية. 

 بشأنها اتِخذ ما املالية ومتابعة القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة. 

  العالقة ذات والسياسات والتعليمات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق. 

  يها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك ملجلس اإلدارةر العقود والتعامالت املقترح أن تجمراجعة. 

 

 

 اللجنة التنفيذية 2.3.4

والتي على تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الحالية  (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

ويوضح  .م(18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت بدأ

 لجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية:ا

 أعضاء اللجنة التنفيذية.(: 11) رقم الجدول 

 الشركة: املصدر

  

 املنصب االسم

 رئيس سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير

 عضو فيصل محمد أمين شاكر

 عضو ةرائد عبدالعزيز أبو زناد

 عضو مشعل عبداملحسن عبدالعزيز الحكير

 عضو خالد أنيب
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 اللجنة التنفيذيةمهام ومسؤوليات ملخص 

 النهائية املجلس موافقة على للحصول  املجموعة استراتيجية على املصادقة. 

 ملجلس توصيات ورفع للمجموعة الداخلي كالنظام ساسيةاأل  الحوكمة ووثائق املجموعة تتبعها التي الحوكمة وإجراءات سياسات مراجعة 

 .الشأن بهذا دارةاإل 

 العالقة ذات طرافاأل  معامالت على املوافقة  
ً
  التنفيذي الرئيس فيها يكون  التي والحاالت لها املمنوحة الصالحيات لحدود وفقا

ً
 التمعام في طرفا

 .صالحيتها حدود تتخطى التي املعامالت في دارةاإل  ملجلس التوصية وتقديم ،العالقة ذات طرافاأل 

 عليها واملصادقة الجديدة االستثمارات ومراجعة داءاأل  وتقييم الدورية دارةاإل  تقارير مراجعة  
ً
 لساملج لىإ تقديمها قبل صالحيتها لحدود وفقا

 . عليها النهائية للموافقة

 دارةاإل  مجلس على عرضها يتم نأ قبل باملوازنة املتعلقة الجوهرية الفروقات في والتحقيق السنوية والخطط املوازنات مراجعة. 

 املجلس قبل من ليهاإ املوكلة للمهام سبةبالن والسيما اتهمسؤولي تنفيذ في املجلس مساعدة. 

 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 3.3.4

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت للدورة على تعيين  (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442بتاريخ وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد 

. م(18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت والتي بدأالحالية 

 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت.(: 12) رقم الجدول  

 املنصب االسم

 رئيس إياد عبدالرحمن محمد البنيان

 عضو املالك إبراهيم محمد فيصل

 عضو أمين شاكرفيصل محمد 

 الشركة: املصدر

 لترشيحات واملكافآتمهام ومسؤوليات لجنة املخص 

 التنفيذية دارةواإل  دارةاإل  مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح . 

 ترشيح األعضاء وإعادة املجلس لعضوية بالترشيح دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
 . املعتمدة واملعايير للسياسات وفقا

 في التشغيلية للعمليات مناسبة ومؤهالت بصفات يتمتعون  والذين التنفيذيين كبار ختياربا يتعلق فيما االدارة ملجلس واملشورة النصح تقديم 

 . املجموعة

 مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح تعارض يأ وجود وعدم املستقلين مجلس اإلدارة عضاءأ استقاللية من سنوي  بشكل التأكد 

 . خرى أ دارةإ

 التنفيذية دارةاإل  ووظائف دارةاإل  مجلس لعضوية املناسبة الخبرات وأ املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة.  

 الشركة مصلحة مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح دارةاإل  مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد . 

 فيها للنظر دارةاإل  مجلس لىإ ورفعها التنفيذية دارةواإل  املجلس عن املنبثقة اللجان عضاءوأ املجلس عضاءأ ملكافآت واضحة سياسة إعداد 

 
ً
 . العامة الجمعية من العتمادها تمهيدا

 بالشركة التنفيذيين وكبار املجلس عن املنبثقة واللجان املجلس عضاءأ تبمكافآ دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
 . املعتمدة للسياسة وفقا
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 التنفيذيةاإلدارة  4.4

 :تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةيوضح الجدول التالي 

 .اإلدارة التنفيذية للشركة(: 13) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 ** ةغير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

سامي عبداملحسن عبدالعزيز 

* الحكير  

الرئيس العضو املنتدب، و 

املكلف التنفيذي  
م29/20/2020 53 سعودي  - - 713,440 2.08% 

 عبدالعزيز املحسن عبد مشعل

  الحكير

نائب الرئيس التنفيذي، 

 ومدير إدارة الترفيه
م01/01/2012 37 سعودي  - - 713,440 2.08% 

 عادل أحمد سالم الغامدي
الرئيس التنفيذي  نائب

 للمالية
م01/09/2019 41 سعودي  - - - - 

 بدر خالد عبداملحسن الحكير 
التنفيذي  الرئيس نائب

الغربية لمنطقةل  
م01/01/2012 42 سعودي  - - - - 

سميث جوليان كليف الفنادق قطاع مدير  م08/09/2018 53 بريطاني   - - - - 

عبداملجيد محمد عبدهللا آل 

 عمير

 التطوير إدارة مدير

 العقاري 
م26/08/2019 39 سعودي  - - - - 

الشعالنعلي فايز هايل  القانوني املستشار  م01/12/2020 48 سعودي   - - - - 

الهاجري محسن ناصر مبارك  املشتربات إدارة مدير  م09/01/2011 51 سعودي   - - - - 

عبدالغفار عزيز العياشسلطان  املوارد البشريةإدارة مدير   م26/12/2013 36 سعودي   - - - - 

 فاروق حمدان فايق سليمان
مدير إدارة املراجعة 

 الداخلية
م16/03/2013 42 أردني  - - - - 

 الشركة: املصدر

 من تاريخ  الحكير عبدالعزيز عبداملحسن ساميم( تكليف العضو املنتدب السيد/ 09/02/2020ه )املوافق 15/06/1441* قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
ً
بمهام الرئيس التنفيذي اعتبارا

 من الرئيس التنفيذي السابق السيد/ عمر سامي سماره والذي قدم استقالته لظروفه 29/02/2020ه )املوافق 05/07/1441
ً
م( وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بدال

 الخاصة.

في شركة  )%6.60ناتجة عن ملكية كٍل منهم بنسبة )للسيد/سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير والسيد/ مشعل عبداملحسن عبدالعزيز الحكير  املباشرة غير امللكية إن** 

 .( من أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية%31.50عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة، واملالكة لنسبة )

 

 ضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينتعويضات ومكافآت أع 5.4

. ويوضح الجدول واملكافآت الترشيحات لجنة علىدارة وكبار التنفيذيين إل فآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اتقع مسؤولية اقتراح التعويضات واملكا

 :ثة أعوام املاضيةالالث اللتنفيذيين خة وأعلى خمسة مدراء دار إل ت التي تقاضاها أعضاء مجلس اال ي قيمة الرواتب واملكافآت والبدالتال

 ن.(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي14) رقم الجدول 

 ت السعوديةال الرياب
السنة املالية املنتهية في 

 م2017 ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2018 ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2019 ديسمبر  31

 2,158,000 2,250,699 1,878,000 أعضاء مجلس اإلدارة

 6,152,725 6,473,286 6,239,502 تنفيذيين مدراء خمسة أعلى

 8,310,725 8,723,985 8,117,502 اإلجمالي

 الشركة: املصدر
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 املوظفون  5
 

 الخا عة لهذه النشرة القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية لموظفينلسهم األ برامج  1.5

  .ملوظفيهاأسهم  امج تخصيصبر أي  ال يوجد لدى الشركةكما بتاريخ هذه النشرة، 

 

 يبات تشرك املوظفين في رأس املالترت 2.5

 رأس مال الشركة. ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين فيكما بتاريخ هذه النشرة، 
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 املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 6

 مقدمة 1.6

عبد  عةيستعرض هذا القسم "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع املالي ونتائج العمليات" مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع املالي لشركة مجمو 

املنتهية  أشهر التسعةم وفترة 2019م و2018م و2017ديسمبر  31)"الشركة"( خالل السنوات املالية املنتهية في  والتنمية احةیللس رياملحسن الحك

 م. 2020 سبتمبر 30في 

 املاليةم والقوائم 2019م و2018و م2017ديسمبر  31املراجعة للسنوات املالية املنتهية في  املوحدة تم إعداد هذا القسم باالعتماد على القوائم املالية

وتمت مراجعتها  بإعدادهاوشركاتها التابعة  م والتي قامت الشركة2020 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة ( )املفحوصة املوجزة املوحدة األولية

 للمعايير الدولية للتقرير املالي كة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(شر من قبل شركة 
ً
( املعتمدة في اململكة العربية السعودية IFRS) وفقا

وشركاتها التابعة املعايير الدولية  طبقت الشركة حيث (.SOCPA) للمراجعين واملحاسبينواملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية 

املعايير  إصداراتاململكة العربية السعودية باإلضافة إلى  عتمدة في( واملIFRSللتقرير املالي مع تفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية )

املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة بـ "إليها  ( والتي يشارSOCPA) للمراجعين واملحاسبينمن قبل الهيئة السعودية  املعتمدةاألخرى 

  م.2020 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  وفترة التسعة م2019و م2018وم 2017ديسمبر  31للسنوات املنتهية في  "العربية السعودية

التابعة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وشركاتها  اوال أي من شركاته كما ال تملك شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(

تابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر اسمهم وشعارهم وإفادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة املوافقة الك إعطاءالتابعة وتم 

 .للسنوات املشار إليها أعاله

 إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج ال
ً
ت عملياقد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية استنادا

 
ً
جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة  اختالفعلى ذلك فهي تحتوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة قد تؤدي إلى  واألوضاع املالية وبناءا

في لواردة وخاصة تلك ا ،العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها لعوامل وأحداث متعددة بما في ذلك

 .في هذه النشرة ( "عوامل املخاطرة"2القسم )

دد تم عرض جميع املعلومات املالية في هذا القسم بالريال السعودي مالم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ والنسب املئوية إلى أقرب ع

الية عها مع املجاميع املذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم امل، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجمو صحيح

 املوحدة للشركة.

 املالية القوائم بشأن اإلدارة مجلس أعضاء إقرارات 2.6

 بما يلي: مواعتقاده مقر أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب علمهي

ت أو التابعة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلوماأنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وشركاتها  .1

 .مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة

سمبر دي 31في  سنوات املنتهية لثالثل للشركة املوحدة املراجعة املالية القوائمأن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من  .2

واإليضاحات  م2020سبتمبر  30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة( املفحوصة) املوحدة املوجزة األولية املالية والقوائم م2019م و2018م و2017

لتي املرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم املالية ا

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )
ً
 وفقا

ً
التي  صدارات األخرى ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإل IFRSتقرها الشركة سنويا

 (.SOCPA) للمراجعين واملحاسبيناعتمدتها الهيئة السعودية 

م، 2020سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018ديسمبر  31أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنوات املالية املنتهية في  .3

ركة لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للشخسائر املتراكمة، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فيما يتعلق بال

م والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل 2019م و2018م و2017ديسمبر  31وشركاتها التابعة خالل السنوات املالية الثالث املنتهية في 

 .هاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصداروطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى ن

 على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. 12أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة  .4
ً
 شهرا

املصرفية، كما يقرون بعدم وجود  أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على املكشوف من الحسابات .5

أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة برهن( أو التزامات 

أو  عليها ولم يتم إصدارها، تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق
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التسهيالت ( "10.10.4) الفرعي هذا القسم، والقسم " من( "القروض6.6.4.3القسم الفرعي ) باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في ،قروض ألجل

 .من هذه النشرة ( "املعلومات القانونية"10القسم )من " والقروض االئتمانية

 توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة، ال -هم وعلى حد علم -أنه  .6

التسهيالت االئتمانية ( "10.10.4) الفرعي هذا القسم، والقسم ( "القروض" من6.6.4.3القسم الفرعي ) باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في

 .( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة10القسم )من " قروضوال

أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة،  .7

السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار  أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية أو الخبراء خالل

 أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.

ب أن الشركة وشركاتها التابعة ال تمتلك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصع .8

 على تقييم املوقف املالي. ربيكالتأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل 

ما  أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف .9

 هذا القسم. واملعدات" فيوالالت ( "املمتلكات 6.6.2.1القسم الفرعي ) تم اإلفصاح عنه في

 كما في تاريخ هذه النشرة. أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار  .10

أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركة  .11

 .خاطرة" من هذه النشرة( "عوامل امل2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

أن الشركة ليس لديها معلومات عن أي  سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي  عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن  .12

 .من هذه النشرة ( "عوامل املخاطرة"2تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

 

 السياسات املحاسبية الهامة 3.6

 بأهم السياسات املح
ً
 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة، ونورد فيما يلي بيانا

ً
 تبعة:اسبية املتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

 بيان االلتزام 1.3.6

 للمعا ةیإعداد ھذه القوائم املال تم
ً
ألخرى املعتمدة ا واإلصدارات ریيواملعا ةیالسعود ةیاملالي املعتمدة في اململكة العرب ریللتقر  ةیالدول ریياملوحدة وفقا

عداد ھذه إ تم .ةیالسعود ةیاملعتمدة في اململكة العرب راملاليیللتقر  ةیالدول ریيبعد باملعا مایف ھایإل شاری) نیيالقانون للمحاسبين ةیالسعود ئةیمن الھ

ريال  لفكافة املبالغ ألقرب )أ بیتقر  تمیو  السعودي، الیاملوحدة بالر  ةیعرض القوائم املال يتم. التاريخيةالتكلفة  أساساملوحدة على  ةیالقوائم املال

 خالف ذلك. ردیسعودي(، ما لم 

 أسس توحيد القوائم املالية 2.3.6

ة عندما تتعرض املجموع طرةیالس تتحقق 2019 سمبرید 31ا كما في للشركة والشركات التابعة لھ ةیاملوحدة على القوائم املال ةیتشتمل القوائم املال

على الشركة  طرتھایعلى العوائد من خالل س رياملقدرة على التأث ھایولد ھایمن عالقتھا بالشركة املستثمر ف رةيالحق في عوائد متغ ھایلد كون یأو 

 لدى املجموعة: كون یوذلك فقط عندما  ھایعلى الشركة املستثمر ف املجموعة طریتس د،یالتحد ه. وعلى وجھایاملستثمر ف

 نشاطات یهعلى توج ةی)أي توفر الحقوق التي تمنحھا القدرة الحال ھایالقدرة على التحكم في الشركة املستثمر ف -

 (.ھایاملستثمر ف الشركة -

 .ھایمن عالقتھا بالشركة املستثمر ف رةيالتعرض إلى، الحق في، عوائد متغ -

 على عائداتھا. ريللتأث ھایدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة املستثمر فالق -

ھذا االفتراض، وعندما  دایی. وتأالتصويتحقوق  أغلبيةتنتج عن  طرةیوبشكل عام، ھناك افتراض بأن الس
ً
 أغلبيةأقل من  املجموعة لدى كون یل

إذا كانت تمارس  مایالحقائق والظروف للتأكد ف كافة االعتبار نيفإن املجموعة تأخذ بع ھا،یمماثلة في الشركة املستثمر ف أو حقوق  التصويتحقوق 

 ذلك: شملیو  ھایعلى الشركة املستثمر ف سيطرة

 .ھایفي الشركة املستثمر ف الخرين التصويتمع ذوي حقوق  التعاقدية( الترتيبات) الترتيب -

 أخرى. تعاقدية ترتيباتالحقوق الناتجة عن  -

 محتملة. تیالخاصة باملجموعة وأي حقوق تصو  يتالتصو حقوق  -
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 ريإلى وجود تغ والظروف أم ال وذلك إذا ما أشارت الحقائق ھایعلى الشركة املستثمر ف سيطرةإذا كانت تمارس  مایف التقديراملجموعة بإعادة  تقوم

التوقف عن  تمیعلى الشركة التابعة إلى املجموعة و  طرةیالس الشركة التابعة عند انتقال دیتوح بدأیالثالثة.  طرةیعناصر الس في عنصر أو أكثر من

أو  ھایالشركة التابعة املستحوذ عل ومصاريف وإيراداتموجودات ومطلوبات  تدرج على الشركة التابعة. طرةیذلك عند فقدان املجموعة الس

 .طرةیالتوقف عن ممارسة مثل ھذه الس نيإلى املجموعة ولح طرةیانتقال الس تاريخاملوحدة اعتبارا ًمن  ةیاملال املستبعدة خالل الفترة في القوائم

حتى  ةاملسيطر  ريغ امللكية الشركة األم وتلك املتعلقة بحقوق  بمساهمياألرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى املتعلقة  توزع

 .عجزا املسيطرة ريغ امللكيةحقوق  رصيد كون یلو أدى ذلك إلى أن 

 حذف كافة املوجودات تمی. للمجموعةاملحاسبية  السياساتللشركات التابعة كي تتماش ى مع  ةیعلى القوائم املال التسوياتإجراء  تمیالضرورة،  وعند

 .ةیم املالالقوائ دیشركات املجموعة بالكامل عند توح نيب باملعامالت املتعلقة النقديةوالتدفقات  واملصاريف واإلرادات امللكيةواملطلوبات وحقوق 

على الشركة  طرةیالس املجموعة . في حالة فقدانملكيةكمعاملة حقوق  طرة،یالشركة التابعة، بدون فقدان الس ملكيةفي  رياملحاسبة عن أي تغ تمیو 

 أرباح أو ةیإثبات أ تمیاألخرى، و  امللكيةوعناصر حقوق  املسيطرة ريغ امللكيةالتوقف عن إثبات املوجودات واملطلوبات وحقوق  تمیالتابعة، عندئذ 

 .رةطیالعادلة عند فقدان الس مةیإثبات االستثمار املتبقي في الشركة التابعة السابقة بالق تمی. املوحدة خسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل

 الجديدة املعايير اتباع نتيجة املحاسبة السياسات في التغيرات 3.3.6

 يةالسنو املوحدة  ةیاملال املتبعة في إعداد القوائم اساتیاملوحدة متماثلة مع تلك الس ةیاد القوائم املالاملتبعة في إعد ةیاملحاسب اساتیإن الس 

بكر ألي ولم تقم املجموعة باالتباع امل .2019 رینای 1 في كما ةیالسار  الجديدة ریيعدا اتباع املعا مایف ،2018 سمبرید 31في  ةیللمجموعة للسنة املنتھ

 بعد. املفعول  ةیسار  ريأخرى صادرة وغ تعديالتأو  تفسيراتأو  ریيمعا

 طبيعةن عأدناه  اإلفصاح(، تم 1) الدولي املحاسبة ملعيار"، ووفقا اإليجار"عقود  (16)املالي  ریالدولي للتقر  اریاملع بتطبيقاملجموعة، ألول مرة،  قامت

 .التغيراتوأثر ھذه 

 موعة.املوحدة املوجزة للمج األولية ةیلھا أي أثر على القوائم املال سیولكن ل ،2019األخرى ألول مرة في عام  والتفسيرات التعديالتمن  العديد تطبق

 اإليجارعقود  - (16)املالي رقم  ر یالدولي للتقر  ار یاملع

ن عالصادر  4رقم  والتفسير ،اإليجار عقود (17)املحاسبة الدولي رقم  اریمحل مع حلیو  2016 رینایفي  (16)املالي رقم  ریالدولي للتقر  اریصدر املع

الدائمة  التفسيرالصادر عن لجنة  15رقم  والتفسير جار،یعقد إ على نطوي ی الترتيبما إذا كان  دیتحد –املالي  ریللتقر  ةیالدول ریياملعا تفسيراتلجنة 

نوني جوھر املعامالت التي تأخذ الشكل القا لتقويمالدائمة  التفسيرالصادر عن لجنة  27 رقموالتفسير الحوافز،  ،التشغيلية اإليجاراتعقود  -

املستأجرين من  تطلبیو  ،اإليجاروعرض واإلفصاح عن عقود  اسیإثبات وق مبادئ (16)املالي رقم  ریللتقر  الدولي اریاملع حددی. اإليجارلعقد 

املحاسبة  اریمع بموجبالتمويلي  اإليجاركبنود مدرجة داخل قائمة املركز املالي واملماثلة للمحاسبة عن عقود  اإليجارعن كافة عقود  املحاسبة

الحاسب اللي  هزةأجاملثال،  لی")على سبمةی"منخفضة الق للموجودات اإليجارعقود  - اإليجارإلثبات عقد  نیإعفاء اریاملع تضمنی. (17)الدولي رقم 

 شھرا أو أقل(. 12 ملدةاإليجار األجل )أي عقود  قصيرة يجاراإل ( وعقود الشخصية

 الحق في استخدام مثلی الذي (، وإثبات األصلجاری)أي التزامات اإل  جاریاملستأجر بإثبات التزامات دفعات اإل  قومیس جار،یبدء عقد اإل  تاريخوفي 

 جاریإثبات مصروف العمولة عن التزامات اإل  نیاملستأجر  من اریاملع تطلبی)أي حق استخدام األصل(.  جاریخالل فترة اإل  ةیاملوجودات املعن

 .مستقلة ومصروف االستھالك عن حق استخدام األصل بصورة

 جةیتن ةیاملستقبل جاریاإل  دفعات ریيأو تغ جار،یفترة اإل  ریي)مثل تغ نةیعند وقوع أحداث مع جاریالتزامات اإل  اسیإعادة ق نیعلى املستأجر  نيتعیكما 

على حق  ةیكتسو  جاریالتزامات اإل  اسیمبلغ إعادة ق بإثبات املستأجر بشكل عام قومیتلك الدفعات(. س دیاملستخدم لتحد املؤشر أو املعدل ريتغ

 استخدام األصل.

ولي الد اریاألولي للمع قیللتطب جةی، ونت 16املالي  ریالدولي للتقر  اریاملعدلة بأثر رجعي املسموح بھا بموجب املع قیالتطب قةیاختارت املجموعة طر 

 يفاالقتراض اإلضاواملخصومة باستخدام معدل  ة،یاملتبق جاریلدفعات اإل  ةیالحال مةیبالق جاریالتزامات عقود اإل  اسیق ، تم 16املالي رقم  ریللتقر 

 ةیواملعدل بأ جار،یالتزامات عقود اإل  عادلیحق االستخدام املؤجرة بمبلغ  موجودات اسی( وتم ق 2019 رینای 1األولي )  قیالتطب خیللمجموعة بتار 

 األولي. قیالتطب خیتتعلق بتلك العقود واملثبتة في قائمة املركز املالي مباشرة قبل تار  مستحقة مدفوعة مقدما أو جارإیدفعات 

 جاری/ التزامات عقود اإل  االستخدامموجودات حق 

 جاریالعقد عقد إ كون یو  جار،یعلى عقد إ نطوي یأو  جاریما إذا كان العقد عقد إ مییة تقعلى املجموع جبیعند اإلثبات األولي، وعند نشأة العقد، 

إذا كانت  طرةیالس دیتحد تمی عوض،مقابل  الزمن على استخدام أصل محدد لفترة من طرةیحق الس نقلیإذا كان العقد  جاریعلى عقد إ نطوي یأو 

 املوجودات. تلك استخدام یهللمجموعة توج مكنیمعظم املنافع تعود إلى املجموعة و 
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 موجودات حق االستخدام

 موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛ سیتطبق املجموعة نموذج التكلفة، وتق

 إن وجدت و القیمة؛ يلالنخفاض فمتراكم وأي خسائر متراكمة  استهالكمخصوم منھا أي  .أ

 إن وجدت. جار؛یعقد اإل  لیلتعد جةینت جار یالتزامات اإل  اسیمعدلة إلعادة ق .ب

إعداد املوقع  مثل ةیإضاف فیومع ذلك، إذا كانت ھناك تكال جار،یاللتزامات اإل  ةیستكون مساو  االستخدامبصفة عامة، فإن موجودات حق 

 .االستخدامموجودات حق  مةیإضافتھا إلى ق جبیف الطلب واملصروفات األخرى املتعلقة باملعاملة وما إلى ذلك، فیاملستردة وتكال ريغ ناتیوالتأم

 الزامات عقود اإليجار

 سایاملجموعة بق تقوم البدء، خی. بعد تار نیللمؤجر  ةیالدفعات املتبق عیلجم ةیالحال مةیتمثل الق جاریعند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإل 

 :ليیكما  جاریالتزامات عقود اإل 

 .جاریعلى التزامات عقود اإل  لیلتعكس معدل التمو  ةیالدفتر  مةیالق ادةیز  .أ

 و جار؛یلتعكس دفعات اإل  ةیالدفتر  مةیالق ضیتخف .ب

 إن وجدت. جار؛یعقود اإل  لیأو تعد مییلتعكس إعادة تق ةیالدفتر  مةیالق اسیإعادة ق .ج

 (: تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا19تعدیالت على معیار املحاسبة الدولي )

 ( طریقة املحاسبة عندما یكون ھنالك تعدیل على الخطة أو التقلیص أو التسویة خالل فترة19املحاسبة الدولي )تتناول التعديالت علی معیار 

 :اعداد القوائم املالیة. عندما یتم تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا خالل فترة اعداد القوائم املالیة، یجب على املنشأة أن تقوم ب

 إعادة في املستخدمة ةیباستخدام االفتراضات االكتوار  تھا،یأو تسو  صھایالخطة أو تقل لیبعد تعد ةیللفترة املتبق ةیتكلفة الخدمة الحال دیتحد 

 .املطلوبات )املوجودات( املحددة التي تعكس املنافع املقدمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث مییتق

 التي  املحددة باستخدام: صافي املطلوبات )املوجودات( دھایأو تسد صھایالخطة أو تقل لیمن فترة تعد ةیصافي الفائدة للفترة املتبق دیتحد

)املوجودات( املطلوبات  صافي مییبموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث؛ ومعدل الخصم املستخدم في إعادة تقاملقدمة تعكس املنافع 

 املحددة.

 أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة للتسو  ًضایأ التیتوضح التعد
ً
 تمی. األصول  سقف رياالعتبار تأث نيدون األخذ بع ة،یأن املنشأة تحدد أوال

 ر،يثفي ھذا التأ ریيتغ أي إثبات تمی. تھایأو تسو  صھایالخطة أو تقل لیسقف األصول بعد تعد ريإثبات ھذا املبلغ في قائمة الدخل. ثم تحدد الجھة تأث

 ثناء املبالغ املدرجة في صافي الفائدة، في الدخل الشامل الخر.باست

أو  صھایتقل الخطة أو لیأن املجموعة لم تقم بتعد ثیاملوحدة املوجزة للمجموعة، ح ةیاألول ةیأي أثر على القوائم املال التیلھذه التعد كون یلن 

 خالل الفترة. تھایتسو 

 لةیلزمالشركات ا في األجل لةیاملشتركة": الحصص طو   یواملشار  لةی: "االستثمارات في الشركات الزم(28)املحاسبة الدولي  ار یعلى مع التیالتعد

 املشتركة  یواملشار 

تنطبق  التي ال املشتركة عیأو املشار  لةیاألجل في الشركات الزم لةی( على الحصص طو 9)املالي  ریالدولي للتقر  اریأن املنشآت تطبق املع التیتوضح التعد

 لةیطو  املشروع املشترك )الحصص أو لةیالجوھر، تشكل جزًءا من صافي االستثمار في الشركة الزم ثیولكنھا، من ح ةیحقوق امللك قةیطر  ھایعل

نطبق على ھذه ت (9)املالي  ریالدولي للتقر  اریفي املع الواردة خسائر االئتمان املتوقعة قةیإلى أن طر  ایً ضمن ريشی همالئًما ألن حیھذا التوض عتبریاألجل(. 

 األجل. لةیالحصص طو 

ملشروع اأو  لةیالزم خسائر متعلقة بالشركة ةی(، ال تأخذ املنشأة في االعتبار أ9)املالي  ریالدولي للتقر  اریاملع قیعند تطب هأن ًضایأ التیتوضح التعد

شترك أو املشروع امل لةیالشركة الزم في على صافي االستثمار تال یناتجة عن صافي االستثمار تم اثباتھا كتعد مةیفي الق انخفاض خسائر ةیاملشترك أو أ

 .املشتركة عیملشار وا لةیاالستثمارات في الشركات الزم - (28)املحاسبة الدولي  اریمع قیتطب جةینت

في شركتھا  األجل لةیلھا حصص طو  سیأن املجموعة ل ثیاملوحدة املوجزة للمجموعة ح ةیاألول ةیأي أثر على القوائم املال التیلھذه التعد كون یلن 

 ولكن تشكل في جوھرھا جزًءا من االستثمار. ة،یحقوق امللك قةیطر  ھایعل طبقیاملشتركة وال  عیواملشار  لةیالزم

 ةیبیدم التأكد من املعالجات الضر ع -املالي  ر یللتقر  ةیالدول ر یياملعا ر يالصادر عن لجنة تفس (23) ر يالتفس

 تؤثر على تطب ةیبیاملعالجات الضر  صاحبیالدخل عندما  بةیاملحاسبة عن ضر  ريالتفس تناول ی
ً
 طبقی، وال (12) املحاسبة الدولي اریمع قیشكوكا

على املتطلبات املتعلقة  محدد بشكل شتملیال  ه. كما أن(12)املحاسبة الدولي  اریعلى الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق مع ريھذا التفس

 ما دیتحد يرالتفس تناول یاملؤكدة.  ريغ ةیبیبالفائدة والغرامات املتعلقة باملعالجات الضر 
ً
 :ليیا

 املؤكدة بشكل مستقل. ريغ ةیبیإذا كانت املنشأة تنظر في املعالجات الضر  مایف 
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 ةیبیالسلطات الضر من قبل  ةیبیاملعالجات الضر  منشأة ما بشأن فحص ھایالتي تجر  االفتراضات. 

 املستخدمة، ريغ ةیبیوالخسائر الضر  ةیبی( واألسس الضر ةیبی)الخسائر الضر  بةیاألرباح الخاضعة للضر  دیاملنشأة بتحد امیق ةیفیك 

 .ةیبیاملستخدمة، والشرائح الضر  ريغ ةیبیواالعفاءات الضر 

 في الوقائع والظروف. راتياالعتبار التغ نياملنشأة بع ھایالتي تأخذ ف ةیفیالك 

 املوحدة للمجموعة. ةیأثر جوھري على القوائم املال التیلھذه التعد سیل

 السلبي ضیالدف  املسبق م  التعو  زاتي(: م9) ةیاملال ر یالدولي للتقار  ار یعلى املع التیتعد

نتج تأن  العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، بشرط مةیبالتكلفة املطفأة أو بالق نیأداة الد اسیق مكنی، 9 ةیاملال ریالدولي للتقار  اریبموجب املع

موذج بھا ضمن ن املحتفظ( واألداة SPPI)معيار على املبلغ األصلي القائم"  والعمولةتمثل دفعات من املبلغ األصلي " ةیالتعاقد ةیعنھا التدفقات النقد

ث النظر عن الحد بغض SPPIيجتاز معيار  أن األصل املالي 9 ةیاملال ریالدولي للتقار  اریعلى املع التید. توضح التعفیاالعمال املناسب لھذا التصن

 عن اإلنھاء املبكر للعقد. معقول  ضیعلى تعو  حصلیأو  دفعیإلى اإلنھاء املبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي  ؤديیأو الظرف الذي 

 املوحدة للمجموعة. ةیائم املالأثر جوھري على القو  التیلھذه التعد سیل

 

 م(2017م )الصادرة في شهر ديسمبر 2017م إلى 2015دورة التحسينات السنوية لألعوام من 

 تشتمل هذه التحسينات: 

 (: عمليات تجمي  األعمال3املعيار الدولي للتقرير املالي )

 عیتجم ةیالخاصة بعمل املتطلبات مشتركة، فإنھا تطبق ةیبمثابة عمل عتبریعلى عمل تجاري  طرةیعند حصول املنشأة على الس هبأن التیتوضح التعد

العادلة.  مةیاملشتركة بالق ةیموجودات ومطلوبات العمل في املقتناة ساًبقا الحصص اسیاألعمال التي تم إنجازھا على مراحل، بما في ذلك إعادة ق

 في العمل ھاحصت كامل اسیبذلك، تقوم الشركة املستحوذة بإعادة ق امیوللق
ً
 املشتركة. ةیاملقتناة سابقا

 رینای 1 تبدأ في أو بعد ةیسنو  ةیمال أول فترة ةیاالستحواذ لھا في أو بعد بدا خیتار  كون یاألعمال التي  عیتجم اتیعلى عمل التیتطبق املنشأة ھذه التعد

الخاصة  ةیاألعمال املستقبل عیتجم اتیقد تسري على عمل ولكن الن على املجموعة التیاملبكر لھا. ال تسري ھذه التعد قیمع السماح بالتطب ،2019

 باملجموعة.

 (: الترتيبات املشتركة11املعيار الدولي للتقرير املالي )

 ھایف شكلیاملشتركة التي  ةیالعمل املشتركة على طرةیعلى الس ھا،یمشتركة عل طرةیس یهلد سیمشتركة، ول ةیفي عمل شاركیالطرف الذي  حصلیقد 

 ملا نص عل ةینشاط العمل
ً
قتناة الحصص امل اسیإعادة ق تمیال  هأن التی(. توضح التعد3) املالي ریالدولي للتقر  اریفي املع یهاملشتركة عمل تجاري وفقا

 املشتركة. ةیساًبقا في تلك العمل

 1عد تبدأ في أو ب ةیسنو  ةیمال أول فترة ةیاملشتركة في أو بعد بدا طرةیعلى الس ھایعلى املعامالت التي تحصل ف التیھذه التعد قیتقوم املنشأة بتطب

 .ةیقد تسري على املعامالت املستقبل ولكن الن على املجموعة التیاملبكر لھا. ال تسري ھذه التعد قیمع السماح بالتطب ،2019 رینای

  ريبة الدخل  -12املعيار املحاسبي الدولي 

 عیحققت أرباًحا قابلة للتوز  التي األرباح مرتبطة بشكل مباشر باملعامالت السابقة أو األحداث عاتیالدخل على توز  بةیأن اثار ضر  التیتوضح التعد

الدخل  االرباح في الربح أو الخسارة أو عاتیالدخل على توز  بةیضر  تقوم املنشآت بأثبات االثار املترتبة على ،یه. وعلنيإلى املالك عاتیأكثر من التوز 

قا للمكان الذي ةیالشامل األخر أو حقوق امللك
ً
 باألصل بتلك املعامالت أو األحداث السابقة. یهف هاثبات تمی وف

 تطبق املنشاة ھذه ماعند املبكر. قیمع السماح بالتطب ،2019 رینای 1التي تبدأ في أو بعد  ةیالسنو  ةیعلى الفترة املال التیتطبق املنشأة التعد

 الفترة املقارنة األولى. ةیأو بعد بدا في األرباح املثبتة بھا عاتیالدخل لتوز  بةیألول مرة، فإنھا تطبقھا على عواقب ضر  التیالتعد

 .للمجموعة املوحدة ةیعلى القوائم املال ريلھا تأث كنیفلم  الت،یللمجموعة تتماش ى مع ھذه التعد ةینظًرا ألن املمارسة الحال

 (: تكاليف االقتراض22معيار املحاسبة الدولي )

لكي  ةیاألنشطة الضرور  كافة أصل مؤھل عند إتمام ریقروض تمت كجزء من القروض العامة وذلك لتطو  ةیأن املنشأة تعتبر أ التیتوضح التعد

 .عیأو للب هالذي أنش ئ من أجل األصل املؤھل جاھزا للغرض كون ی

 ھذه التعد املنشأة ھایالتي تطبق ف ةیالسنو  ةیالفترة املال ةیاالقتراض املتكبدة في أو بعد بدا فیعلى تكال التیالتعدتطبق املنشأة ھذه 
ً
. تطبق التیأوال

 املبكر لھا. قیمع السماح بالتطب م،2019رینای 1التي تبدأ في أو بعد  ةیالسنو  ةیعلى الفترات املال التیاملنشأة ھذه التعد

 املوحدة. ةیاملال ال تتوقع املجموعة أي أثر لھا على قوائمھا الت،یالخاصة باملجموعة تتفق مع ھذه التعد ةیاملمارسة الحالونظًرا ألن 
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 ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 4.3.6

 فيما يلي بيان بأهم السياسات املحاسبية املتبعة من قبل املجموعة عند إعداد هذه القوائم املالية املوحدة:

 األعمال  یتجم اتیعمل

 مةیبالق هاسیق تمی والذي االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض املحول  قةیاألعمال باستخدام طر  عیتجم اتیاملحاسبة عن عمل تمی

األعمال، تقوم  عیتجم اتیمن عمل ةیلكل عمل بالنسبة .ھایفي الشركة املستحوذ عل طرةیاملس ريغ ةیاالستحواذ ومبلغ حقوق امللك خیالعادلة بتار 

كة للشر  زیيالعادلة أو بحصتھا في صافي املوجودات القابلة للتم مةیإما بالق ھایعل في الشركة املستحوذ طرةیاملس ريغ ةیحقوق امللك اسیاملجموعة بق

 .ةیاإلدار  فیوتدرج ضمن املصار  فیكمصار  املتكبدة االستحواذ فیتكال دی. تقھایاملستحوذ عل

 ، وأي حصةهالذي تم إثبات طرةیاملس ريغ ةیفي إجمالي العوض املحول ومبلغ حقوق امللك ادةیالشھرة بالتكلفة )والتي تمثل الز  اسیق في األصل، تم،ی

لة لصافي العاد مةیالق ادةیالتي تم التعھد بھا. في حالة ز  واملطلوبات ھایالتي تم االستحواذ عل زیيسابقة محتفظ بھا(، على صافي املوجودات القابلة للتم

 املوجودات عن إجمالي العوض املحول تقوم

وتقوم بمراجعة  حةیصح بصورة واملطلوبات التي تم التعھد بھا ھایاملوجودات املستحوذ عل عیجم دیما إذا كانت قامت بتحد مییبإعادة تق املجموعة

وجودات العادلة لصافي امل مةیالق ادةیأوضحت ز  مییإعادة التق أن وفي حالة االستحواذ خیإثباتھا في تار  تمیاملبالغ التي س دیاإلجراءات املتبعة في تحد

 الربح في قائمة الدخل الشامل املوحدة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ن إثبات تمیعن إجمالي العوض املحول،  ھایاملستحوذ عل
ً
اقصا

 .املتراكم خسائر االنخفاض

 املشاري  املشتركةاالستثمارات في 

حقوق في صافي موجودات  بیالترت مشتركة في طرةیلألطراف التي لھا س كون ی وبموجبهاملشتركة  باتیاملشروع املشترك ھو شكل من أشكال الترت

 یتعاقد علیهاملشتركة تقاسم متفق  طرةیاملشروع املشترك. تمثل الس
ً
ع نشطة ذات العالقة إجماعندما تتطلب القرارات املتعلقة باأل وذلك طرة،یللس ا

 . إن االعتباراتطرةیاألطراف التي تتقاسم الس

 .التابعة على الشركات طرةیالس دیلتحد ةیمشتركة مماثلة لتلك الضرور  طرةیھام أو س ريإذا كان ھناك تأث مایللتأكد ف املوضوعة

 لطر  عیتتم املحاسبة عن استثمارات املجموعة في املشار 
ً
ي املوحدة قائمة املركز املال في االستثمارات دیق تمیوبموجبھا  ة،یحقوق امللك قةیاملشتركة وفقا

. تدرج مةیي القاالنخفاض فاملشتركة بعد االستحواذ ناقصا  عیاملشار  التي تطرأ على حصة املجموعة في صافي موجودات راتيبالتكلفة املعدلة بالتغ

 .متھایاختبارھا بصورة مستقلة للتأكد من وجود انخفاض في ق تمیلالستثمار، وال  ةیدفتر ال مةیاملشتركة ضمن الق عیالشھرة املتعلقة باملشار 

الشامل األخرى لتلك  الدخل في بنود ريإظھار أي تغ تمیاملشتركة.  عیتعكس قائمة الدخل الشامل املوحدة حصة املجموعة في صافي نتائج املشار 

 نياملحققة الناتجة عن املعامالت ب ريغ والخسائر حذف األرباح تمیل األخرى للمجموعة. كجزء من بنود الدخل الشام ھایالشركات املستثمر ف

 .املشتركة عیاملشتركة بقدر حصة املجموعة في املشار  عیاملجموعة واملشار 

 ةیاملحاسب اساتیالس تتفق الالزمة كي اتیاجراء التسو  تمیللمجموعة. وعند الضرورة،  ةیاملشتركة لنفس الفترة املال عیللمشار  ةیتعد القوائم املال

 مع تلك املتبعة من قبل املجموعة.

. املشتركة عیفي املشار  استثمارھا مةیإذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في ق مایتقوم املجموعة بالتأكد ف ة،یحقوق امللك قةیطر  قیوبعد تطب

 املشتركة. وعند عیاالستثمار في املشار  مةیانخفاض في ق وقوع موضوعي على لیمن وجود دل تقوم املجموعة بالتأكد ة،یإعداد القوائم املال خیوبتار 

 ة،یالدفتر  همتیاملشتركة وق عیالقابلة لالسترداد للمشار  مةیالق نيبالفرق ب وذلك االنخفاض تقوم املجموعة باحتساب مبلغ ل،یوجود مثل ھذا الدل

 املجموعة ومشروع مشترك" في قائمة الدخل الشامل املوحدة. خسارة وإثبات الخسارة ك "حصة في

 نيإثبات الفرق ب تمی. سالعادلة مةیبالق هوإثبات االستثمار املتحفظ ب اسیاملشتركة على املشروع املشترك، تقوم املجموعة بق طرةیوعند فقدان الس

، في قائمة الدخل هالعادلة لالستثمار املتحفظ ب مةیوالق املشتركة طرةیللمشروع املشترك عند فقدان الس ةیالدفتر  مةیمتحصالت االستبعاد والق

 الشامل املوحدة.

 إثبات اإليرادات 

ة على البضاع طرةیالس تحويل من العقود املبرمة مع العمالء عند اإليراداتاثبات  تمیإلى العمالء.  یهوالترف افةیخدمات الض میتقوم املجموعة بتقد

للمجموعة أنھا تعمل  نيأو الخدمات. وقد تب البضاعة املجموعة مقابل تلك هأن تستحق توقعیالذي  العوض عكسیبمبلغ  لیأو الخدمات إلى العم

 الخاصة بھا. اإليرادات باتیفي كافة ترت لیكأص

 من الفنادق اإليرادات

 تمیالعالقة، عندما  ذات واملشروبات والخدمات ةیاملواد الغذائ عاتیالفندق، بما في ذلك استئجار الغرف، ومب اتیمن عمل اإليراداتإثبات  تمی

 واملشروبات. ةیاملواد الغذائ عیالخدمات وب میإشغال الغرف، وتقد
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 ةیھیالترف املتنزهاتمن  اإليرادات

ن، إلعادة الشح القابلة ةیاملنتھ ريعند استخدام التذاكر. بالنسبة لبطاقات األلعاب غ ةیھیتذاكر املتنزھات الترف عاتیمن مب راداتیإثبات اإل  تمی

 .ةیخیالتار  على أساس نمط االستخدام املقدر من قبل اإلدارة املستمدة من أنماط االستخدام راداتیإثبات اإل  تمی

 دخل اإليجار

الثابت على مدى  القسط قةیبطر  ةیلیتشغ جاراتیمن الباطن للممتلكات املستأجرة بموجب عقود إ جاریالناتج عن عقود اإل  جاریإثبات دخل اإل  تمی

 .ةیلیالتشغ عتھایفي قائمة الدخل الشامل املوحدة نظرا لطب راداتیإدراجھا ضمن اإل  تمیو  جاریفترة اإل 

 العمالت األجنبية

 یأ عتبریسعودي والذي ريال الاملوحدة للمجموعة بال ةیتظھر القوائم املال
ً
 دیبتحد املجموعة تقوم للشركة. بالنسبة لكل منشأة، ةیفیالعملة الوظ ضا

 قةی. تقوم املجموعة باستخدام طر ةیفیالوظ لكل منشأة باستخدام تلك العملة ةیالبنود املدرجة في القوائم املال اسیق تمیو  ة،یفیالعملة الوظ

 اتیاستبعاد العمل، وعند )واملقصود بالتوحيد املباشر هو إدخال تأثير العمالت لكل شركة تابعة بشكل منفصل ضمن املجموعة( املباشر دیالتوح

 .قةیإلى الربح أو الخسارة، املبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطر  فھایتصن املعاد تعكس األرباح أو الخسائر ة،یالخارج

 املعامالت واألرصدة

ت املعامال  یهتصبح ف خیتار  أول  في ةیفیللعملة الوظ ةیمن قبل شركات املجموعة باألسعار الفور  ةیاملعامالت بالعمالت االجنب لیفي األصل، تحو  تم،ی

 مؤھلة لإلثبات.

لفروقات إثبات كافة ا تمی املوحدة. ةیالقوائم املال خیباألسعار السائدة في تار  ةیاملسجلة بالعمالت األجنب ةیاملوجودات واملطلوبات النقد لیتحو  عادی

 في قائمة الدخل الشامل املوحدة.

 ترجمة شركات املجموعة

للموجودات  بالنسبة كل قائمة مركز مالي موحدة خیالسائدة بتار  لیبأسعار التحو  ةیسعود االتیلر  ةیالخارج اتیللعمل ةیتترجم القوائم املال

عدا األرباح  مایف ة،یعناصر حقوق امللك تترجم واألرباح والخسائر. فیواملصار  راداتیلكل فترة بالنسبة لإل  لیواملطلوبات، وبمتوسط سعر التحو 

الناتجة عن الترجمة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. وعند  لیالتحو  اثبات فروقات تمیالسائد عند نشوء كل عنصر.  لیاملبقاة، بسعر التحو 

 في قائمة الدخل الشامل املوحدة. ةیالخارج ةیاألخرى املتعلقة بتلك العمل الشامل إثبات بنود الدخل تمی ة،یخارج ةیاستبعاد أي عمل

   تحت اإلنشاءاملمتلكات واملعدات واملشاري

 االستھالك املتراكم و/أو خسائر االنخفاض املتراكم في الق
ً
لفة ھذه التكلفة على تك تشتمل إن وجدت. مة،یتظھر املمتلكات واملعدات بالتكلفة، ناقصا

ثبات إ تمیاإلثبات.  ریياألجل وذلك في حالة الوفاء بمعا لةیطو اإلنشائية  عیاملتعلقة باملشار  لیالتمو  فیاستبدال أجزاء من املمتلكات واملعدات وتكال

ضمن  هللتكلفة املتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدام ةیالحال مةیتكبدھا. تدرج الق عند في قائمة الدخل املوحدة انةیاإلصالح والص فیكافة تكال

 من ة،یبصورة جوھر  د،یالتي تز  ناتیرسملة التحس تمیإزالة األصل. اإلثبات املتعلقة بمخصص  ریيالوفاء بمعا حالة تكلفة األصل املعني وذلك في

 أو عمر األصل املعني. مةیق

 خسائر االنخفاض املتراكم، إن وجدت، و  عیاستھالك املشار  تمیال 
ً
إلى املمتلكات  املوجودات ھذه لیتحو  تمیتحت اإلنشاء وتدرج بالتكلفة ناقصا

 واملعدات، عندما تكون املوجودات متاحة لالستخدام املقصود منھا.

على مدى  املستأجرة املباني ناتیاحتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر للموجودات. تستھلك تحس تمی

 أقل. ھمایأ جار،یعمرھا اإلنتاجي أو مدة اإل 

ند ع ة،یبصورة مستقبل لھایتعد تمیو  ة،یوطرق استھالك املمتلكات واملعدات عند إعداد القوائم املال ةیواألعمار اإلنتاج ةیاملتبق مةیمراجعة الق تمی

 الضرورة.

 عقود اإليجار

 املجموعة كمؤجر 

 فی. تضاف التكالةیلیتشغ جاراتیإ األصل كعقود ةیالتي ال تحول املجموعة بموجبھا كافة املنافع واملخاطر الھامة املصاحبة مللك جاراتیتصنف اإل 

 جاریإثباتھا على مدى فترة اإل  تمیلألصل املؤجر، و  ةیالدفتر  مةیإلى الق ليیتشغ جاریبشأن عقد إ بیوالترت تكبدھا أثناء التفاوض تمیاملباشرة التي 

 جاریمن إجمالي دخل اإل  تجزأیفي قائمة الدخل الشامل املوحدة كجزء ال  نیللمستأجر  املمنوحة جاریإثبات حوافز اإل  تمی. جاریوفق أسس دخل إ

 .جاریعلى مدى فترة اإل 
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 تكاليف التمويل

 بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي  لیالتمو  فیترسمل تكال
ً
 طو  ستغرق یاملتعلقة مباشرة

ً
 یوقتا

ً
  كون یكي  ال

ً
و أ هأنش ئ من أجل الذي للغرض جاھزا

من العموالت  لیالتمو  فی. تتكون تكالھایالتي تتكبد ف الفترة األخرى كمصروف خالل لیالتمو  فیكافة تكال دیكجزء من تكلفة ذلك األصل. تق ع،یللب

 .القروض األخرى التي تتكبدھا املنشأة في الحصول على فیوالتكال

 

 األدوات املالية

 ملنشأة أخرى. ملكيةأصل مالي ملنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق  هعن نتجیھي عبارة عن أي عقد  ةیإن األداة املال

 املوجودات املالية (1

 اإلثبات والقياس األولي

 وبالقيمةالخر،  الشامل العادلة من خالل الدخل وبالقيمةاألولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة املطفأة،  اإلثباتعند  ة،یتصنف املوجودات املال

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 . وباستثناءإلدارتها املجموعة لألصل املالي ونموذج أعمال ةیالتدفقات النقد عند اإلثبات األولي لھا على خصائص ةیاملوجودات املال تصنيف توقفی

كال مةیبالق ةیاملال املوجودات اسیھام، تقوم املجموعة في األصل بق لیتمو التي ال تشمل مكون  التجارية نةیالذمم املد
ً
مالت. املعا فیالعادلة زائدا ت

( 4-2) حضایفي اإل  ةیاملحاسب اساتیالرجوع إلى الس رجىی .(15)املالي  ریالدولي للتقر  اریللمع بسعر املعاملة املحدد وفقا التجارية نةیتقاس الذمم املد

 "اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء". مع العمالء املبرمة

 الذمم املدينة التجارية

األولي لھا، تقاس ھذه  اسیالق متداولة في سوق مالي نشط. وبعد ريمشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغ ريغ ةیموجودات مال نةیتعتبر الذمم املد

 بالتكلفة املطفأة. وبعد ا ةیاألدوات املال
ً
باستخدام  ةمیإثبات خسائر االنخفاض في الق تمی. املطفأة الحقا بالتكلفة اسھایق تمیإلثبات األولي لھا، الحقا

 .نیوالخر  نیيالتجار  نينی. تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على املداملوحدة املتوقعة في قائمة الدخل الشامل ةیالخسائر االئتمان قیطر 

 :عند متشابھة( ةیأو جزء من مجموعة من موجودات ماله ذلك، جزء من نطبقیالتوقف عن إثبات أصل مالي )أو، عندما  تمی

 من األصل، أو ةیانتھاء الحقوق املتعلقة باستالم التدفقات النقد 

 آخر  طرفاملستلمة بالكامل إلى  ةیمن األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقد ةیحق استالم التدفقات النقد لیاملجموعة بتحو  امیق

 " وإذا ما:ةیفور  باتی"ترت ةیوفق اتفاق ريدون أي تأخ

صل، أو لیقامت املجموعة بتحو  (أ
ً
 معظم املخاطر واملنافع املصاحبة لأل

 على األصل. طرةیالس لیأو اإلبقاء على معظم املنافع واملخاطر املصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحو  لیلم تقم املجموعة بالتحو  (ب

 االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

ال تقوم  ،یه. علاملتوقعة املبسطة عند احتساب خسائر االئتمان قةیوموجودات العقود، تستخدم املجموعة الطر  نیيالتجار  نينیبالنسبة للمد

 من ذلك بإثبات  راتياملجموعة بمتابعة التغ
ً
على خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر  بناءً  ةمخصص خسار في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال

 إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي استناد مخصص . قامت املجموعة بإنشاء مصفوفةةیإعداد كل قوائم مال خیبتار 
ً
ل بالعوام لھایتعد تمیا

 .ةیاالقتصاد ئةیوالب نينیالخاصة باملد ةیاملستقبل

 املطلوبات املالية (2

تعلقة املعامالت امل فیتكال إظھارھا بعد خصم تمیم الدائنة، فللقروض والذمالعادلة، وبالنسبة  مةیبالق ةیفي األصل، إثبات كافة املطلوبات املال تم،ی

.
ً
 بھا مباشرة

 املرابحة. التیوالقروض وتمو  ن،یوالخر  نیيالتجار  نيالخاصة باملجموعة على الدائن ةیتشتمل املطلوبات املال

 وتمويالت املرابحة القروض

  للمجموعة. بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس القروض ةیأھم ةیتعتبر ھذه الفئة أكثر املطلوبات املال
ً
تخدام املطفأة باس بالتكلفة املرتبطة بعمولة الحقا

إثبات املطلوبات وكذلك من خالل  عن التوقف إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل املوحدة عند تمیمعدل العمولة الفعلي.  قةیطر 

 إطفاء معدل العمولة الفعلي. ةیعمل

  جزءا التي تعتبر فیاالعتبار العالوة أو الخصم عند االستحواذ وكذلك األتعاب أو التكال نيتحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بع
ً

ل من معد تجزأیال

 .املوحدة في قائمة الدخل الشامل لیتمو  فیكتكال ةیإطفاء معدل العمولة الفعل درجیالعمولة الفعلي، و 
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 التوقف عن اإلثبات

بأخرى  ةیاملطلوبات املال لیتبد . وفي حالةهأو انتھاء مدت إلغائهعند سداد االلتزام بموجب ھذه املطلوبات أو  ةیالتوقف عن إثبات املطلوبات املال تمی

، أو بتعد
ً
 لیأو التعد لیاعتبار مثل ھذا التبد تمیعندئذ  ة،یجوھر  بصورة ةیشروط املطلوبات الحال لیمن نفس الجھة املقرضة بشروط مختلفة تماما

 في قائمة الدخل الشامل املوحدة. ةیاملعن ةیالدفتر  میالق نياثبات الفرق ب تمی. دةیجد وإثبات مطلوبات ةیكتوقف عن إثبات املطلوبات األصل

 مقاصة األدوات املالية (3

ثبتة وعند ملزم ملقاصة املبالغ امل نظامي وتدرج بالصافي في قائمة املركز املالي املوحدة عند وجود حق ةیواملطلوبات املال ةیاملالتتم مقاصة املوجودات 

 املطلوبات في آن واحد. دیوتسد املوجودات عیاملوجودات مع املطلوبات على أساس الصافي، أو ب ةیلتسو  ةیوجود ن

 البضاعة

فة ناقصا تكل ةیالعاد األعمال املقدر خالل دورة عیسعر الب ةیعیالب مةیأقل. تمثل صافي الق ھمایأ ة،یعیالب مةیو صافي القتظھر البضاعة بالتكلفة أ

 الحركة، إن وجدت. ئةیللبضاعة بط مناسب مخصص جنبیاملتوسط املرجح.  قةیالتكلفة باستخدام طر  دیتحد تمی. عیالب ةیإتمام عمل

 النقدية وشبه النقدية

  ةیالنقد هوشب ةیالنقدتشتمل 
ً

 للمجموعة. ةیالنقد إدارة من تجزأیعلى النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءا ال

 اإليرادات غير املقدم بها فواتير

إصدار  تمیاملوحدة. س املالي قائمة املركز خیبھا كما في تار  ريفوات میتقد تمیالخدمات املنفذة والتي لم  مةیق رياملقدم بھا فوات ريغ راداتیتمثل اإل 

 بھذه املبالغ في الفترة الالحقة. ريفوات

 اإليرادات املؤجلة

مل قائمة الدخل الشا في راداتیإثباتھا كإ تمیوس ة،یاملؤجلة املبالغ املستلمة مقدما من العمالء ونزالء الفنادق عن فترات مستقبل راداتیتمثل اإل 

 قائمة املركز املالي املوحدة عند تحققھا. خیدة للفترات الالحقة لتار املوح

 رسوم االمتياز وأتعاب اإلدارة

. تشتمل أتعاب اإلدارة على شھري  على أساس ازیوالحجز التي تدفع ألصحاب االمت قیوالتسو  صیورسوم الترخ از،یھذا البند على رسوم االمت شتملی

وأتعاب اإلدارة كمصروف في قائمة الدخل الشامل  ازیاالمت رسوم إثبات تمیخدمات إدارة على أساس شھري.  میلتقداملبالغ املسددة ملشغلي الفنادق 

 املوحدة.

 االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية

جود للتأكد من و  امللموسة رية وغاألجل امللموس لةیللموجودات طو  ةیالدفتر  مةیاملوحدة، بمراجعة الق ةیإعداد القوائم املال خیتقوم املجموعة، بتار 

 القابلة لالسترداد لذلك مةیالق ریتقد تمی ل،یھذا الدل مثل تلك املوجودات. وفي حالة وجود مةیعلى وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في ق لیدل

 مةیالق ریالقابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم املجموعة بتقد مةیالق ریتقد ھایف مكنی حجم خسارة االنخفاض. وفي الحاالت التي ال دیاألصل لتحد

 ذلك األصل. ھایإل نتميیالتي  ةیللنقد القابلة لالسترداد للوحدة املدرة

لتدفقات اعلى  بناءً  ةیالحال مةیالق میتقو  تمیأعلى.  ھمایأ ة،یالحال مةیاالستبعاد أو الق فیالعادلة ناقصا تكال مةیالقابلة لالسترداد الق مةیتمثل الق

 الزكاة./بةیباستخدام معدل خصم ما قبل الضر  ةیالحال متھایاملقدرة واملخصومة إلى ق ةیاملستقبل ةیالنقد

 ةیالدفتر  مةیالق تخفض عندئذ ة،یالدفتر  متھایبأقل من ق ةیالقابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقد مةیالق ھایوفي الحاالت التي تقدر ف

 في قائمة الدخل الشامل املوحدة. مةیالق إثبات االنخفاض في تمیالقابلة لالسترداد لھا، و  مةیإلى الق ةیأو الوحدة املدرة للنقد لذلك األصل

د لالستردا القابلة مةیإلى الق ةیلألصل أو الوحدة املدرة للنقد ةیالدفتر  مةیالق ادةیعندئذ تتم ز  مة،یفي الق االنخفاض دیإذا ما تم الحقا عكس ق

 مةیي قفإثبات االنخفاض  تمیلو لم  مایف دھایتحد التي كان من املفترض ةیالدفتر  مةیعن الق ادتھایالتي تمت ز  ةیالدفتر  مةیالق دیواملعدلة، على أال تز 

  مةیالق االنخفاض في دیإثبات عكس ق تمیذلك األصل في السنوات السابقة. 
ً
 .في قائمة الدخل الشامل املوحدة مباشرة

 املخصصات

 عـــــــــــــــــــــــــام

األمر  تطلبیأن  املحتمل أو متوقعة( على املجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن ةی)حال ةیإثبات املخصصات عند وجود التزامات قانون تمی

 ةیالزمن مةی. إذا كان أثر القهبشكل موثوق ب االلتزام ملبلغ ریإجراء تقد مكنی هلسداد االلتزام وأن ةیاستخدام املوارد التي تتضمن منافع اقتصاد

،یللنقود جوھر 
ً
حسبما ھو مالئم، املخاطر املصاحبة لذلك االلتزام.  عكس،یوالذي  الحالي خصم املخصصات باستخدام معدل الخصم تمی هفإن ا

 .في قائمة الدخل الشامل املوحدة لیتمو  فیمرور الوقت كتكال جةینت املخصص في ادةیإثبات الز  تمیوعند استخدام الخصم، 
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 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

عدا  مایأي التزام، ف املجموعة لدى وجدیبرنامج مساھمات محددة. ال  ةیاالجتماع ناتیتمثل منافع التقاعد الخاضعة ألنظمة املؤسسة العامة للتأم

 ةیاالجتماع ناتیللمؤسسة العامة للتأم املستحقة . تقوم املجموعة بإثبات املساھمةةیاالجتماع ناتیاملساھمة املستحقة للمؤسسة العامة للتأم

 كمصروف عند استحقاقھا.

املجموعة )في حالة  اساتیوس وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال السعودي نيالخدمة للموظف ةیمخصص ملكافأة نھا جنبیباإلضافة إلى ما سبق، 

الخدمة برنامج منافع  ةی(. تمثل مكافأة نھاسیدول التأس في ةیوفقا لألنظمة املعن نيالخدمة للموظف ةیمخصص ملكافأة نھا جنبیالشركات التابعة، 

الي صافي املطلوبات املثبتة في قائمة املركز امل مثلیبرامج املساھمات املحددة.  بخالف فیبرنامج املنافع املحددة منافع ما بعد التوظ مثلیمحددة. 

 لتزاماتاحتساب اإل تمیقائمة املركز املالي املوحدة.  خیلاللتزامات املتوقعة بتار  ةیالحال مةیالق ف،یما بعد التوظ املنافع ة املتعلقة ببرنامجاملوحد

 إثبات مبالغ إعادة تمی. املتوقعة وحدة االئتمان قةیباستخدام طر  نيمؤھل نیيمن قبل اكتوار  ایاملتوقعة سنو  فیبرنامج منافع ما بعد التوظ بموجب

/ الدائن(  نیالحساب املقابل )املد دیاملوحدة مع ق نياملساھم في حقوق  راتياألخرى في قائمة التغ اتیاطیإن وجدت، وإدراجھا ضمن االحت اس،یالق

 .فیعد التوظالناتجة عن إلتزامات ببرنامج منافع ما ب ةیاالكتوار  والخسائر في بنود الدخل الشامل األخرى وتتكون من األرباح

 الزكاة

باستقطاع  املجموعة إثبات املخصص في قائمة الدخل الشامل املوحدة. تقوم تمیالزكاة السعودي.  ةیمخصص للزكاة وفقا لنظام جبا جنبی

 ةیفي اململكة العرب ةیمن قبل األنظمة املال متطلب كما ھو ةیالسعود ةیفي اململكة العرب مةیمق ريالضرائب على بعض املعامالت مع أطراف غ

 ةیأ إثبات تمیالسنة.  ةیفي نھا ة،یوالتي تحتسب، بصورة نھائ ري یأساس تقد على املوحدة ةیفي القوائم املال ةیإدراج االلتزامات الزكو  تمی. ةیالسعود

 لك الربوط.إنھاء ت ھایف تمیفي السنة التي  ة،یعند االنتھاء من الربوط الزكو  تستحق إن وجدت، والتي ة،یمبالغ إضاف

 توزيعات األرباح

  عدیلم  عیوأن التوز  عیكمطلوبات عند اعتماد التوز  نيللمساھم ةیالنقد ريأو غ ةیالنقد عاتیتقوم املجموعة بإثبات التوز 
ً
وعة. على رغبة املجم متوقفا

بل عند اعتمادھا من ق ة،یاألرباح املرحل عاتیتوز  إثبات تمیالعامة.  ةیكمطلوبات عند اعتمادھا من قبل الجمع ةیاألرباح النھائ عاتیإثبات توز  تمی

 املوحدة. نيحقوق املساھم قائمة إثبات املبلغ املقابل للمطلوبات مباشرة في تمیمجلس اإلدارة. 

 القطاعات التشغيلية

 بشأنھا: ریإعداد تقار  تمیو  اتھایبناء على عمل ةیتتكون املجموعة من قطاعات األعمال التال ةیإدار  ألغراض

 والشقق املفروشة واملطاعم واملقاھي. ةیواملنتجعات الصح احة،یفي مجال الفنادق والس عملیقطاع الفنادق: و  -

 .العامة والحدائق واملتنزهات الترفيهومراكز  ة،یھیاملدن الترف انةیوص لیفي مجال إنشاء وإدارة وتشغ عملی: و الترفيهقطاع  -

 واملركز التجاري وقطاعات أخرى. س يیاملركز الرئ اتیأخرى: وتشمل عمل -

 

 بعد املفعول  سارية وغير الصادرة املعايير 5.3.6

 یب ليی مایف
ً
باع ھذه املجموعة إت تعتزم املوحدة للمجموعة. ةیإصدار القوائم املال خیاملفعول كما في تار  ةیسار  ريالصادرة وغ راتيوالتفس ریيباملعا انا

 ذلك. نطبقیوحسبما  انھایعند سر  ریياملعا

 هاملستثمر وشركت نيب أو املساھمة باملوجودات  یب - (28)املحاسبة الدولي رقم  ار یومع (10)املالي رقم  ر یالدولي للتقر  ار یعلى املع التیالتعد

 املشترك هأو مشروع لةیالزم

لشركة على ا طرةیالس فقدان عند التعامل مع (28)املحاسبة الدولي رقم  اریومع (10)املالي رقم  ریالدولي للتقر  اریاملع نيالتضارب ب التیتتناول التعد

أو  عیبإثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن  تمی هبأن التیأو مشروع مشترك. توضح التعد لةیأو املساھمة بھا في شركة زم عھایالتابعة التي تم ب

 ملا
ً
املستثمر  نيعمال، باأل  عیتجم -( 3)املالي رقم  ریالدولي للتقر  اریمحدد في املع ھو املساھمة باملوجودات، التي تعتبر بمثابة عمل تجاري، وفقا

 متیأو املساھمة باملوجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري،  عیذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن ب ومع املشترك. هأو مشروع لةیوشركتھ الزم

 خیتار  لیبتأج ةیاملحاسبة الدول ریيأو املشروع املشترك. قام مجلس معا لةیالقة في الشركة الزمذوي الع ريغ نیحصص املستثمر  بقدر إثباتھا فقط

 .ةیمستقبل بصورة قھایمبكرا تطب التیعلى املنشأة التي تقوم بإتباع ھذه التعد جبیمسمى، لكن  ريألجل غ التیھذه التعد انیسر 
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 الرئيسية األداء مؤشرات 4.6

 وفترة التسعة أشهر املنتهية م2019م و2018م و2017ديسمبر  31األداء الرئيسية للشركة للسنوات املالية املنتهية في يوضح الجدول التالي مؤشرات 

 .م2020م و2019سبتمبر  30في 
 .الرئيسية األداء مؤشرات(: 15) رقم الجدول 

مؤشرات االداء 

 الرئيسية

وحدة 

 املؤشر

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

 م2018

)نقطة 

 مئوية(

سنوي  نمو   

- م8201

 م2019

)نقطة 

 مئوية(

 نمو مركب

 2017م ـــــ

 م2019

)نقطة 

 مئوية(

فترة التسعة 

أشهر املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 لفترة التغير 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  

)نقطة 

 مئوية(

معدل النمو في 

 * اإليراداتإجمالي 
% (4.2)%  2.4%  (3.6)%  6,6 (5,9) 0,7 (%3.6) (46.2)%  (42,5) 

صافي  معدل نمو

ربح /(خسارة)

 السنة **

% (93.1)%  (975.4)%  88.0%  (882,3) 1063,4 181,1 %1786.5 123.9%  (1662,6) 

 إجماليهامش 

 الربح
% 23.9%  19.8%  %24.5 (4,1) 4,7 0,6 %26.3 %8.2 (18,1) 

 مصروفات

وإدارية  عمومية

 من كنسبة

 اإليرادات

% 817.%  417.%  17.6%  (0,4) 0,3 (0,2) %17.0 426.%  9,4 

 هامش

( خسارة)/ربح

 العمليات

% 60.%  (4.3)%  80.%  (4,9) 5,1 0,2 %3.3 (23.5)%  (26,8) 

 صافيهامش 

( خسارة)/ريح

 السنة

% 80.%  (6.6)%  (12.9)%  (7,4) (6,3) (13,7) (%5.5) (22.7)%  (17,2) 

 إجماليالعائد على 

 املوجودات
% 0.5%  (4.3)%  (4.6)% %(4.5) ال ينطبق (4,1) (0,3) (3,9)   ال ينطبق 

 إجماليالعائد على 

 املساهمين حقوق 
% 1.3%  (13.1)%  (32.5)% %(31.4) ال ينطبق (31,2) (19,5) (11,8)   ال ينطبق 

 الدين إلى إجمالي

 املساهمين حقوق 
.11 0.9 مرة  ال ينطبق 2.1 ال ينطبق %23.7 %31.9 %16.0 1.4 

 املوجودات

/  املتداولة

 املطلوبات

 املتداولة

 ال ينطبق 0.4 ال ينطبق (29.5%) (39.7%) (17.7%) 0.4 0.6 0.7 مرة

إجمالي املوجودات 

 إجمالي املطلوبات /
 ال ينطبق 1.2 ال ينطبق (14.5%) (22.2%) (6.0%) 1.2 1.5 1.6 مرة

 .اإلدارة معلومات: املصدر

 مع رن مقا م،2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإليرادات في النمو ومعدل. م2016 املالية السنة إيرادات مع مقارن  م،2017 املالية للسنة اإليرادات في النمو معدل * 

 .م2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة فترة إيرادات

 قارن م م،2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة الربح صافي في النمو ومعدل. م2016 املالية السنة ربح صافي مع مقارن  م،2017 املالية للسنة الربح صافي في النمو معدل** 

 .م2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة فترة ربح صافي مع
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 الشامل الدخل قائمة - العمليات نتائج 5.6
 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات الشامل الدخل قائمة(: 16) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

سنوي  نمو   

-م 2018

م2019  

نمو 

 مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2020  

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  
(املفحوصة (املراجعة) (املراجعة) (املراجعة)  (املفحوصة) (

 اإليرادات

 (31.9%) 313,919 460,921 (1.4%) (8.2%) 6.0% 596,413 650,021 613,289  فنادق

 (64.1%) 125,195 348,728 (2.1%) 1.2% (5.4%) 449,134 443,809 469,078  ترفيه

 (52.3%) 24,750 51,863 24.3% 12.9% 36.9% 64,472 57,116 41,722  أخرى 

 (46.2%) 463,864 861,512 (0.6%) (3.6%) 2.4% 1,110,019 1,150,946 1,124,089  إجمالي اإليرادات

 التكاليف املباشرة

 (36.8%) (225,762) (357,324) (3.7%) (13.8%) 7.7% (466,221) (541,052) (502,307)  فنادق

 (25.1%) (171,472) (229,059) (1.4%) (7.8%) 5.5% (307,939) (334,170) (316,663)  ترفيه

 (41.1%) (28,423) (48,265) 32.0% 32.3% 31.7% (63,779) (48,198) (36,596)  أخرى 

إجمالي التكاليف 

  املباشرة
(855,566) (923,420) (837,939 ) %7.9 (%9.3) (%1.0) (634,648) (425,657) (%32.9) 

 (83.2%) 38,207 226,864 0.7% 19.6% (15.3%) 272,080 227,526 268,523 إجمالي الربح

 املصاريف

 (52.4%) (24,775) (52,024) 4.7% (12.4%) 25.1% )68,038( (77,673) (62,073)  بيع وتسويق

 (16.5%) (122,421) (146,525) (1.0%) (2.0%) (0.1%) )195,651( (199,689) (199,819)  عمومية وإدارية

 (25.9%) (147,196) (198,549) 0.3% (4.9%) 5.9% (263,689( (277,362) (261,892)  إجمالي املصاريف

ربح )خسارة( 

  العمليات
6,631 (49,836) 8,391 (%851.6) (%116.8) %12.5 28,315 (108,989) (%484.9) 

أعباء مالية على 

  القروض
(20,483) (26,365) (30,629) %28.7 %16.2 %22.3 (22,500) (22,000) (%2.2) 

أعباء مالية على 

التزامات عقود 

  اإليجار

0 0 (97,209) %0.0 %0.0 
ال 

 ينطبق
(70,219) (48,573) (%30.8) 

إيرادات (مصاريف)

  أخرى، صافي
1,355 (17,391) (39,803) (%1383.5) %128.9 

ال 

 ينطبق
6,270 1,853 (%70.4) 

الحصة في صافي نتائج 

مشتركةمشاريع    
21,260 15,950 16,261 (%25.0) %1.9 

(%12.5

) 
11,178 (5,567) (%149.8) 

أرباح من تعديل 

  عقود اإليجار
0 0 0 %0.0 %0.0 %0.0 0 76,884 %0.0 

  الخسارة( قبل الزكاة)
8,763 (77,642) (142,989) (%986.0) %84.2 

ال 

 ينطبق
(46,956) (106,392) %126.6 

 0.0% 1,243 0 0.0% (100.0%) (2197.4%) 0 1,594 (76)  الزكاة

  صافي )خسارة( السنة
8,687 (76,048) (142,989) (%975.4) %88.0 

ال 

 ينطبق
(46,956) (105,149) %123.9 

 مبرسبت 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .املالية للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019
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 اإليرادات

% من أجمالي اإليرادات كمعدل متوسط خالل 55( قطاع الفنادق، والذي يشكل حوالي 1إيرادات الشركة على قطاعين رئيسين، وهما:) ترتكز

% من 40( قطاع الترفيه، والذي يشكل حوالي 2) م،2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في  وفترةم 2019م و2018م و2017السنوات املالية 

م. كما وتقوم 2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في  وفترةم 2019م و2018م و2017ت كمعدل متوسط خالل السنوات املالية أجمالي اإليرادا

 ة الى أنالشركة بتأجير محال تجارية، بشكل رئيس ي في املراكز التجارية التي تستأجرها، وأيضا تقوم بإدارة وتشغيل عدد من املطاعم. تجدر اإلشار 

نهم فندق في اململكة العربية اململكة العربية السعودية )م 32دات يقوم تصنيفها ضمن القطاعات األخرى. تقوم الشركة حاليا بإدارة حوالي هذه اإليرا

 ودية،مركز ترفيه، موزعة بين اململكة العربية اململكة العربية السع109فنادق مشغلة من أطراف أخرى تم تكليفها من قبل الشركة(، باإلضافة الى  8

  مارات، ومصر.اإل 

م، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,151.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,124.1% من 2.4ارتفعت اإليرادات بنسبة 

تفاع إيرادات األطعمة واملشروبات ( ار 1مليون ريال سعودي بسبب: ) 36.7% وبمقدار 6.0ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع إيرادات الفنادق بنسبة 

( ارتفاع 2م و كان الطلب عليها كبير، )2018مليون ريال سعودي، حيث بدأت الشركة في تقديم املنتجات التبغية في السنة املالية  16.7بمقدار 

مليون ريال  8.3اعم الفنادق بمقدار ( ارتفاع إيرادات مط3م و)2018فنادق في  3مليون ريال سعودي، نتيجة إضافة  8.5إيرادات الغرف بمقدار 

 ة األخرى سعودي. ويعود ذلك الى بدء الشركة في إدارة معظم هذه املطاعم بدال من تأجيرها مقابل إيجار ثابت. صاحب ذلك ارتفاع في إيرادات األنشط

 25مليون ريال سعودي، حيث تم إضافة  12.2مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع إيرادات األغذية واملطاعم بمقدار  15.4% وبمقدار 36.9بنسبة 

م 2017مراكز تجارية بين فترة  5مليون ريال سعودي، بسبب ا فتتاح  3.2م، وارتفاع إيرادات اإليجار من املجمعات التجارية بمقدار 2018مطعم في 

بب انخفاض إيرادات األلعاب اإللكترونية و مليون ريال سعودي بس 25.3% وبمقدار 5.4م. قابل ذلك انخفاض في إيرادات الترفيه بنسبة 2018و 

%، بسبب تراجع عدد الوافدين، فرض ضرائب جديدة 10.1مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض عدد الزوار بنسبة  17.9املركبات الترفيهية بمقدار 

 .التضخممعدالت  ارتفاعو 

مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,110.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,151.0% من 3.6انخفضت اإليرادات بنسبة 

( انخفاض إيرادات الغرف 1مليون ريال سعودي بسبب: ) 53.6% وبمقدار 8.2م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض إيرادات الفنادق بنسبة 2019

( انخفاض 2املنافسة في سوق العمل، ) ازدياد% بسبب 7.7مليون ريال سعودي، حيث انخفض متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة  17.5ار بمقد

( انخفاض 3مليون ريال سعودي بسبب تراجع مبيع املنتجات التبغية نتيجة فرض ضرائب على التبغ، و) 15.1إيرادات األطعمة واملشروبات بمقدار 

مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بتغيير تصنيف إيرادات معظم هذه املطاعم و اعتبارها ضمن  16.0عم الفنادق بمقدار إيرادات مطا

مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع  5.3% وبمقدار 1.2اإليرادات األخرى و ليس ضمن إيرادات الفنادق. قابل ذلك ارتفاع في إيرادات الترفيه بنسبة 

بة %، مع انخفاض عدد الزوار بنس5.5%، نتيجة ارتفاع معدل اإليرادات لكل زائر بنسبة 2.2اإللكترونية واملركبات الترفيهية بنسبة  إيرادات األلعاب

مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع إيرادات  7.4% وبمقدار 12.9% مقارنة بالعام السابق. وصاحب ذلك ارتفاع في إيرادات األنشطة األخرى بنسبة 2.4

مليون ريال سعودي نتيجة التغير في تصنيف إيرادات مطاعم الفنادق وارتفاع إيرادات املطاعم األساسية. قابل ذلك  20.5ذية واملطاعم بمقدار األغ

لى مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الشركة بتجديد عقد الفناتير مول، ويضاف إ 13.7انخفاض في إيرادات اإليجار من املجمعات التجارية بمقدار 

 ذلك تراجع عدد املستأجرين في مجمع تبوك التجاري، بسبب توجههم إلى املراكز الجديدة في املنطقة. 

مليون ريال سعودي  463.9م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  861.5% من 46.2انخفضت اإليرادات بنسبة 

 على جميع إيرادات ا2020سبتمبر  30 في فترة التسعة أشهر املنتهية في
ً
لقطاعات م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى آثار جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا كليا

السيما أن نشاطات الشركة مرتبطة بشكل كامل في القطاعات املتضررة كالفنادق والترفيه واألنشطة األخرى التي تتضمن املجمعات التجارية 

مليون ريال  150.2مليون ريال سعودي بسبب انخفاض إيرادات الغرف بمقدار  147.0% وبمقدار 31.9دات الفنادق بنسبة واملطاعم. انخفضت إيرا

نقطة مئوية.  11.25ريال للغرفة، وانخفض معدل اإلشغال بمعدل  93% وبمقدار 23.6سعودي، حيث انخفض متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 

مليون ريال سعودي نتيجة إلى تأجير بعض الفنادق لوزارة الصحة  68.0األخرى ضمن الفنادق بمقدار خدمات ال وقابل ذلك ارتفاع في إيرادات

وتحويلها إلى مكان إقامة للمحجورين صحيا عند عودتهم من السفر. وقد صاحب انخفاض إيرادات الفنادق، انخفاض في إيرادات الترفيه بنسبة 

، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى إقفال أغلب املجمعات الترفيهية من بداية جائحة كورونا إلى تاريخ منتصف مليون ريال سعودي 223.5% وبمقدار 64.1

مليون ريال سعودي بسبب انخفاض إيرادات اإليجار من  27.1% وبمقدار 52.3عيد الفطر. وأيضا انخفضت إيرادات األنشطة األخرى بنسبة 

 %.50.7ء حسومات على اإليجار، وانخفاض إيرادات األغذية واملطاعم بنسبة %، نتيجة إعطا52.8املجمعات التجارية بنسبة 
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 التكاليف املباشرة

 شغيل عددتتألف التكاليف املباشرة من ثالث قطاعات رئيسية وهي، الفنادق، الترفيه والقطاعات األخرى املتمثلة بتأجير محالت في مراكز تجارية وت

ي في السنة مليون ريال سعود 923.4م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  855.6% من 7.9من املطاعم. ارتفعت التكاليف املباشرة بنسبة 

 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع 38.7% وبمقدار 7.7م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى ارتفاع التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق بنسبة 2018املالية 

اتب ومنافع املوظفين % خالل هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة تكاليف اإليجار نتيجة إضافة ثالث فنادق وارتفاع مصاريف رو 6.1اإليرادات بنسبة 

 17.5بمقدار  بسبب زيادة عدد العمالة املستأجرة. صاحب االرتفاع في التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق، ارتفاع في التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه

ع الترفيه، نتيجة ارتفاع تكاليف مليون ريال سعودي. وقد ارتفعت التكاليف املباشرة لقطا 11.6مليون ريال سعودي، والقطاعات األخرى بمقدار 

م، وارتفاع املصاريف 2018مركزا جديد في اململكة العربية السعودية في السنة املالية  14مليون ريال سعودي، بسبب إضافة  10.0اإليجار بمقدار 

لقة برسوم تأشيرات العمل واإلقامة وزيادة مليون ريال سعودي نتيجة زيادة الرسوم الحكومية املتع 5.8املتعلقة برواتب ومنافع املوظفين بمقدار 

التكاليف املباشرة للقطاعات األخرى، نتيجة ارتفاع التكاليف املباشرة للمطاعم، مما يتماش ى مع زيادة  وارتفعتعدد العمالة املستأجرة. كما 

م، بسبب تراجع 2018% في السنة املالية 19.8لى م ا2017% في السنة املالية 23.9اإليرادات خالل هذه الفترة. انخفض هامش الربح اإلجمالي من 

نقطة مئوية، بسبب انخفاض اإليرادات من املراكز الترفيهية األساسية )التي كانت موجودة قبل  7.8هامش الربح اإلجمالي في قطاع الترفيه بحوالي 

 م( وعدم تمكن املراكز الترفيهية الجديدة من تعويض هذا الفارق.2017سنة 

مليون ريال سعودي في السنة املالية  837.9م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  923.4% من 9.3اليف املباشرة بنسبة انخفضت التك

مليون ريال سعودي، نتيجة اعتماد  74.8% وبمقدار 13.8م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق بنسبة 2019

ة ( في محاسبة عقود اإليجار، والذي يتطلب من املستأجرين تسجيل كافة عقود اإلجار كبنود مدرجة داخل قائم16ولي للتقرير املالي رقم )املعيار الد

ي لذاألصل ااملركز املالي )باستثناء بعضا منها حسب شروط معينة( ومعالجتها كعقود اإليجار التمويلي. وبموجب هذا املعيار سيقوم املستأجر بإثبات 

 يمثل الحق في استخدام املوجودات املعنية خالل فترة اإليجار وأيضا إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإليجار ومصروف االستهالك عن حق

مليون ريال سعودي، مقابل ارتفاع تكاليف  136.9استخدام األصل في قائمة الدخل الشامل. وقد أدى ذلك الى انخفاض تكاليف اإليجار بمقدار 

مليون ريال سعودي. باإلضافة، انخفضت التكاليف املباشرة األخرى، في قطاع الفنادق، مثل رواتب ومنافع املوظفين،  100.7االستهالك بمقدار 

ف الياألطعمة واملشروبات، تماشيا مع االنخفاض في اإليرادات خالل هذه الفترة. صاحب انخفاض التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق، انخفاض التك

( في محاسبة عقود اإليجار، باإلضافة الى 16مليون ريال سعودي، نتيجة اعتماد املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 26.2لقطاع الترفيه بمقدار 

ى انخفاض مصاريف رواتب ومنافع املوظفين، حيث قامت الشركة بتخفيض عدد املوظفين األساسيين نتيجة استبدالهم بعمالة مستأجرة، مما أد

تفاع في أيضا إلى انخفاض املصاريف املتعلقة برسوم اإلقامة وتأشيرات العمل. قابل االنخفاض في التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق والترفيه، ار 

 دة اإليراداتمليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع التكاليف املباشرة للمطاعم، مما يتماش ى مع زيا 15.6املصاريف املباشرة للقطاعات األخرى بمقدار 

م، بسبب ارتفاع هامش الربح 2019% في السنة املالية 24.5م الى 2018% في السنة املالية 19.8خالل هذه الفترة. ارتفع هامش الربح اإلجمالي من 

الدولي  ، نتيجة اعتماد املعيارنقطة مئوية 5.1هامش الربح اإلجمالي في قطاع الفنادق بحولي  وارتفاعنقطة مئوية  6.7اإلجمالي في قطاع الترفيه بحوالي 

( في محاسبة عقود اإليجار، يضاف الى ذلك تراجع مصاريف رواتب ومنافع املوظفين بما يخص قطاع الترفيه والفنادق. قابل 16للتقرير املالي رقم )

 رية.لتراجع في إيرادات اإليجار للمراكز التجا، نتيجة ا14.5ذلك االرتفاع، انخفاض في هامش الربح اإلجمالي من القطاعات األخرى بمقدار نقطة مئوية 

مليون  425.7م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  634.6% من 32.9انخفضت التكاليف املباشرة بنسبة 

انخفاض التكاليف في جميع القطاعات. فقد م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى 2020سبتمبر  30ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي، حيث اتفقت اإلدارة مع املساهم الرئيس ي للمجموعة "شركة  131.6انخفضت التكاليف املباشرة في قطاع الفنادق بمقدار 

م، على تغيير شروط 2020بع الثاني من عام الر  ل(، خالالتي تديرها الشركة والفنادقمجموعة عبد املحسن الحكير القابضة" )املالك ملعظم األراض ي 

فنادق. اإليجار وتعديل عقود عدد من الفنادق املستأجرة، فتحول اإليجار من املقابل الثابت الى بدل إيجار بناء على نسبة معينة من إيرادات ال

( مما أدى أيضا الى 16لدولي للتقرير املالي رقم )وتجدر اإلشارة الى أن هذه العقود لم يعد احتسابها ضمن أصول حقوق االستخدام وفق املعيار ا

مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى ذلك انخفضت مصاريف رواتب ومنافع املوظفين، نتيجة قيام  47.4انخفاض في مصاريف االستهالك بمقدار 

ي قطاع الترفيه والقطاعات األخرى نتيجة الشركة بتخفيض رواتب وعدد املوظفين جراء جائحة كورونا. كما وأن انخفضت التكاليف املباشرة ف

 تخفيض رواتب وعدد املوظفين، باإلضافة إلى الحصول على حسومات على رسوم اإليجار.

سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 8.2م الى 2019سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 26.3انخفض هامش الربح اإلجمالي من 

نقطة مئوية نتيجة االنخفاض الذي حصل  71.3يعود ذلك بشكل رئيس ي الى االنخفاض في هامش الربح اإلجمالي في قطاع الترفيه بمقدار م، و 2019

في  في اإليرادات خالل هذه الفترة بسبب جائحة كورونا، وعدم قدرة الشركة بخفض التكاليف املباشرة بشكل موازي. قابل هذا االنخفاض، ارتفاع
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نقطة مئوية، حيث قامت وزارة الصحة باستئجار بعض الفنادق، مما خفف من وطأة تراجع  5.6بح اإلجمالي لقطاع الفنادق بمقدار هامش الر 

 اإليرادات، ويضاف إلى ذلك انخفاض التكاليف املباشرة ضمن هذا القطاع.

 ةوالتسويقي يةالبيع صاريفامل

متعلقة بهدايا، وترويج ودعاية وإعالن، إضافة الى مصاريف الرواتب وما في حكمها. ارتفعت  تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيس ي من مصاريف

م، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  77.7م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  62.1% من 25.1مصاريف البيع والتسويق بنسبة 

مليون ريال سعودي، نتيجة التغيير في طريقة احتساب هذه التكاليف حيت  10.7%، وبمقدار 944.6ويعود ذلك الى ارتفاع عموالت البيع بنسبة 

%، 9.7بدأت الشركة بالتصريح عنها بشكل منفرد وعدم اقتطاعها من اإليرادات. يضاف إلى ذلك ارتفاع مصاريف ترويج ودعاية وإعالن بنسبة 

 مليون ريال سعودي.  3.1وبمقدار 

مليون ريال سعودي في السنة  68.0م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  77.7% من 12.4لبيع والتسويق بنسبة انخفضت مصاريف ا

مليون ريال سعودي،  6.8%، وبمقدار 19.5م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض مصاريف الهدايا، وترويج ودعاية وإعالن بنسبة 2019املالية 

مليون ريال سعودي، بسبب  1.6%، وبمقدار 13.4خفيض ميزانية هذه املصاريف، وأيضا الى انخفاض عموالت البيع بنسبة نتيجة قيام الشركة بت

 تراجع اإليرادات.

مليون  24.8م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  52.0% من 52.4انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 

 م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى اإلقفال الذي حصل بسبب جائحة كورونا.2020سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في ريال 

 املصاريف العمومية واإلدارية

جار. بقيت املصاريف تتكون املصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيس ي من رواتب املوظفين اإلداريين، إضافة الى الرسوم الحكومية وتكاليف اإلي

م. انخفضت املصاريف العمومية 2018م والسنة املالية 2017مليون ريال سعودي بين السنة املالية  199العمومية واإلدارية ثابتة عند مستوى 

م، ويعود ذلك 2019لية مليون ريال سعودي في السنة املا 195.7م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  199.7% من 2.0واإلدارية بنسبة 

مليون ريال سعودي، نتيجة. قيام الشركة بخفض رواتب وعدد  16.1%، وبمقدار 12.2بشكل رئيس ي الى انخفاض مصاريف رواتب املوظفين بنسبة 

لرسوم الحكومية مليون ريال سعودي، وارتفاع في ا 8.9املوظفين. قابل ذلك ارتفاع في عكس مخصص انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية، بمقدار 

 مليون ريال سعودي. 2.0%، وبمقدار 20.4بنسبة 

 122.4م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  146.5% من 16.5انخفضت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

يعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض مصاريف رواتب املوظفين اإلداريين، م، و 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 مليون ريال سعودي، نتيجة قيام الشركة بتخفيض الرواتب وعدد املوظفين خالل هذه الفترة نتيجة جائحة كورونا. 27.1%، وبمقدار 31.1بنسبة 

 الية على القروضامل عباءاأل 

قروض من بنوك مختلفة بغرض تمويل عمليات استثمارية وتشغيلية. ارتفعت األعباء املالية على القروض تقوم الشركة بسداد أعباء مالية على سبع 

م، نتيجة ارتفاع قيمة 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  26.4م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  20.5% من 28.7بنسبة 

مليون ريال سعودي في  26.4% من 16.2املتاحة من البنوك. ارتفعت األعباء املالية على القروض بنسبة  السحوبات املالية من مجمل قيمة القروض

قيام وض لتمويل النفقات الرأسمالية  و رتفاع مجمل قيمة القر انتيجة م، 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  30.6م الى 2017السنة املالية 

 راجع القسم الفرعي ) ض على أسعار تمويلية أعلى من السابقالشركة بإعادة جدولة بعض القرو 
ً
( "القروض" في 6.6.4.3)ملزيد من املعلومات فضال

م 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  22.5% من 2.2انخفضت األعباء املالية على القروض بنسبة  هذه النشرة(.

م، على الرغم من ارتفاع مجمل قيمة القروض خالل هذه الفترة. 2020سبتمبر  30ي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعود 22.0إلى 

 ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى الحصول على تسهيالت من البنوك بسبب جائحة كورونا.

 الية على التزامات عقود اإليجارامل عباءاأل 

سنة (، والذي تم اعتماده وتطبيقه في بداية ال16تقوم الشركة بتسجيل أعباء مالية على التزامات عقود اإليجار املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 30ر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشه 97.2% من 27.8م. انخفضت األعباء املالية على التزامات عقود اإليجار بنسبة 2019املالية 

م، حيث قامت الشركة بتغيير شروط اإليجار وتعديل 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  48.6م إلى 2019سبتمبر 

لك ذإيرادات الفنادق. وقد أدى عقود عدد من الفنادق املستأجرة، من خالل تغيير اإليجار من املقابل الثابت الى بدل إيجار بناء على نسبة معينة من 

الى في انخفاض في أصول حقوق االستخدام والتزامات عقود اإليجار، حيث أن هذه العقود لم يعد احتسابها ضمن أصول حقوق االستخدام وفق 

 (. 16للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
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 )مصاريف( إيرادات أخرى، صافي 

مليون ريال  17.4م الى خسارة قدرها 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.4انخفض صافي املصاريف واإليرادات األخرى، من فائض بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة استبعاد ممتلكات ومعدات. انخفض صافي املصاريف  17.4م، بسب خسارة قدرها 2018سعودي في السنة املالية 

م، بسبب دفع غرامة جراء إنهاء عقد إيجار فندق 2019مليون ريال سعودي، في السنة املالية  22.4%، وبمقدار 128.9ات األخرى بنسبة واإليراد

مليون ريال سعودي.  12.8مليون ريال سعودي، وزيادة الخسارة نتيجة استبعاد ممتلكات ومعدات بمقدار  18.2املاريوت ومركز القادسية بمقدار 

 مليون ريال سعودي، وربح من التخلص 4.2بشكل زائد لوزارة الداخلية ووزارة العمل بمقدار  مدفوعةأموال متعلقة بغرامات مالية  استرداد قابل ذلك

 مليون ريال سعودي.  3.3من حق استخدام األصول بمقدار 

 1.9م إلى 2019سبتمبر  30ترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في ف 6.3%، من 70.4انخفض صافي املصاريف واإليرادات األخرى بنسبة 

 م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض رد األموال من وزارة الداخلية ووزارة2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

ن ريال مليو  1.1بالغرامة املدفوعة، بمقدار  واملتعلقةدة من وزارة املياه مليون ريال سعودي، وانخفاض األموال املستر  4.2العمل للدفع الزائد بمقدار 

 .مليون ريال سعودي 1.5سعودي. قابل ذلك تحقيق ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات بمقدار 

 في صافي نتائج مشاري  مشتركة الحصة

 راجع القس تمتلك الشركة استثمارات في عدة شركات ذات مسئولية محدودة
ً
" من هذه االستثمارات في املشاريع املشتركة( "6.6.2.2م الفرعي ))فضال

. يتم احتساب هذه االستثمارات عن طريق حقوق امللكية، وبذلك تعكس قائمة الدخل الشامل املوحدة حصة املجموعة في صافي نتائج النشرة(

مليون  16.0م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  21.3% من 25.0الشركات. انخفضت الحصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة، بنسبة 

م، نتيجة انخفاض أرباح شركة أساطير للمشاريع الترفيهية املحدودة وشركة القصيم التجارية. ارتفعت الحصة 2018ريال سعودي في السنة املالية 

مليون ريال سعودي في السنة املالية  16.3م الى 2018نة املالية مليون ريال سعودي في الس 15.9% من 1.9في صافي نتائج مشاريع مشتركة، بنسبة 

م، نتيجة ارتفاع أرباح شركة القصيم التجارية ولشركة السياحة والتنمية العقارية في ظل تراجع أرباح شركة أساطير للمشاريع الترفيهية 2019

 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  11.2 % من149.8املحدودة. انخفضت الحصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة، بنسبة 

م، بسبب انخفاض أرباح الشركات 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  5.6م إلى صافي خسارة قدرها 2019سبتمبر 

 .املستثمر فيها، بسبب جائحة كورونا

 من تعديل عقود اإليجار رباحاأل 

حيث اتفقت اإلدارة مع املساهم الرئيس ي  م،2020الشركة أرباح من تعديل عقود إيجار بعض الفنادق، في الربع الثاني من السنة املالية  حققت

م، على 2020خالل الربع الثاني من عام ( وذلك فندق تديرها الشركة 18عدد املالك ل) وعة عبد املحسن الحكير القابضة"للمجموعة "شركة مجم

فندق مستأجرة. وبناء على هذه االتفاقية تم تغيير عقود اإليجار من املقابل الثابت )الدفعة السنوية 18تغيير شروط اإليجار وتعديل عقود عدد 

مليون ريال سعودي  682جودات حق استخدام قدرها . وقد أدى ذلك إلى إلغاء مو من إيرادات الفنادق( %20 نسبة( إلى بدل إيجار )بدل إيجار بةالثابت

 مليون ريال سعودي. 759والتزامات عقود إيجار بمقدار 

 الزكاة

م، واستلمت 2019)"الهيئة"( عن كافة السنوات حتى السنة املالية  هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى 

أصدرت لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية في الهيئة حكمها النهائي  2020م. خالل عام 2017م حتى 2007عوام من الشركة الربوط الزكوية لأل 

سعودي. تم لایر مليون  1٫6مليون ريال سعودي، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص زكاة قدره  1.97وطالبت الشركة بسداد زكاة إضافية قدرها 

. هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تعهد 2020لدخل الشامل األولية املوحدة املوجزة خالل الربع الثاني من عام عكس مخصص الزكاة على قائمة ا

بدفع أي زكاة إضافية نيابة عن الشركة فيما يتعلق بأي مبالغ تزيد عن مخصص  (شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة)املساهم الرئيس ي 

 ،لك بسبب تجنيب املستثمرين الجددذو قد حصل   .2013ديسمبر  31املالية املوحدة للشركة عن جميع السنوات حتى الزكاة الوارد في القوائم 

 م.2014من أي مبالغ زكوية متعلقة بعمل و نتائج الشركة قبل سنة  ،م2014عام ين شاركوا في زيادة رأس املال ذال

 )خسارة( دخل السنة صافي

مليون ريال سعودي في السنة  76.0م الى خسارة قدرها 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.7% من 975.4انخفض صافي دخل السنة بنسبة 

م، 2018% في السنة املالية 19.8م الى 2017% في السنة املالية 23.9م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض هامش الربح اإلجمالي من 2018املالية 

ملصاريف واإليرادات األخرى وارتفاع مصاريف البيع والتسويق. وقد أدى ذلك الى انخفاض صافي هامش الربح )الخسارة( إضافة الى انخفاض صافي ا

 %.6.6% الى خسارة قدرها 0.8للسنة من فائض قدره 
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مليون ريال  143.0درها م الى خسارة ق2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  76.0% من خسارة قدرها 88.0انخفض صافي دخل السنة بنسبة 

م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض مجمل اإليرادات خالل هذه الفترة، وبشكل خاص من قطاع الفنادق، إضافة 2018سعودي في السنة املالية 

 الى انخفاض صافي املصاريف واإليرادات األخرى.

م إلى 2019سبتمبر  30ل سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريا 47.0% من خسارة قدرها 123.9انخفض صافي دخل السنة بنسبة 

م، نتيجة االنخفاض الهائل الذي حصل في اإليرادات 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  105.1خسارة قدرها 

 جراء جائحة كورونا.

 والنشاط الدولة بحسب اإليرادات 1.5.6
 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية للسنوات والنشاط املنطقة بحسب اإليرادات(: 17) رقم الجدول 

سعودي ريال ألف  

 

املالية السنة  

 2017م

 السنة

 املالية

 2018م

 السنة

 املالية

 2019م

نمو 

 سنوي 

- م2017

م2018  

 نمو 

 سنوي 

- م8201

م2019  

نمو 

 مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2019  

فترة التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

 

 التغير 

 30 لفترة

 سبتمبر

-م 2019 

م2020  

 )معلومات

 اإلدارة(

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 اململكة العربية السعودية

 (31.9%) 313,919 460,921 (1.4%) (8.2%) 6.0% 596,413 650,021 613,289  فنادق

 (62.4%) 119,076 316,717 (0.4%) 3.5% (4.2%) 408,700 394,734 411,850  ترفيه

 (52.3%) 24,750 51,863 24.3% 12.9% 36.9% 64,472 57,116 41,722  أخرى 

إجمالي اململكة العربية 

  السعودية
1,066,862 1,101,871 1,069,584 %3.3 (%2.9) %0.1 829,500 457,745 (%44.8) 

  اإلمارات

 (82.7%) 5,387 31,099 (16.4%) (18.0%) (14.8%) 39,030 47,607 55,901  ترفيه

 (82.7%) 5,387 31,099 (16.4%) (18.0%) (14.8%) 39,030 47,607 55,901  إجمالي اإلمارات

  مصر

 (19.7%) 732 912 2.9% (4.3%) 10.6% 1,404 1,467 1,326  ترفيه

 (19.7%) 732 912 2.9% (4.3%) 10.6% 1,404 1,467 1,326  إجمالي مصر

اإلجمالي املناطق 

 والنشاطات
1,124,089 1,150,946 1,110,019 %2.4 (%3.6) (%0.6) 861,512 463,865 (%46.2) 

 مؤشرات قياس األداء الرئيسية

  الدولة كنسبة من إجمالي اإليرادات

 2,40 98.7% 96.3% 1,45 0,62 0,83 96.4% 95.7% 94.9% اململكة العربية السعودية

 (2,45) 1.2% 3.6% (1,46) (0,62) (0,84) 3.5% 4.1% 5.0% اإلمارات

 0,05 0.2% 0.1% 0,01 0,01 0,01 0.1% 0.1% 0.1% مصر

  النشاط كنسبة من إجمالي إيرادات الدولة

 اململكة العربية السعودية

 13,01 68.6% 55.6% (1,72) (3,23) 1,51 55.8% 59.0% 57.5%  فنادق

 (12,17) 26.0% 38.2% (0,39) 2,39 (2,78) 38.2% 35.8% 38.6%  ترفيه

 (0,85) 5.4% 6.3% 2,12 0,84 1,27 6.0% 5.2% 3.9%  أخرى 

           اإلمارات

 ال ينطبق 100.0% 100.0% ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 100.0% 100.0% 100.0%  ترفيه

           مصر

 ال ينطبق 100.0% 100.0% ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 100.0% 100.0% 100.0%  ترفيه

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 اإليرادات من اململكة العربية السعودية

متمثلة بتأجير محالت تجارية وإدارة تتكون اإليرادات من اململكة العربية السعودية من قطاع الفنادق، وقطاع الترفيه، وأخيرا من قطاعات أخرى 

فندق في اململكة العربية اململكة العربية السعودية، وجميع هذه الفنادق مستأجرة ضمن  32وتشغيل عدد من املطاعم. تقوم الشركة حاليا بتشغيل 

 العربية السعودية.مركز ترفيه في اململكة العربية اململكة  93عقود إيجار مختلفة. كما وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل 

مليون ريال سعودي  1,101.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,066.9% من 3.3ارتفعت إيرادات اململكة العربية السعودية بنسبة 

ت ريال سعودي، وارتفاع إيرادامليون  36.7% وبمقدار 6.0م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 2018في السنة املالية 

مليون ريال سعودي. وقد ارتفعت إيرادات الفنادق بسبب ارتفاع إيرادات األطعمة واملشروبات  15.4% وبمقدار 36.9القطاعات األخرى بنسبة 

األطعمة واملشروبات في السنة إيرادات من  %15التي شكلت نسبة ) مليون ريال سعودي، بسبب ارتفاع إيرادات بيع املنتجات التبغية 16.7بمقدار 

م، 2018فنادق في عام  3مليون ريال سعودي، حيث ازدادت نسبة الغرف املباعة نتيجة إضافة  8.5، وارتفاع إيرادات الغرف بمقدار م(2018املالية 

معظم هذه املطاعم والتوقف عن تأجيرها مليون ريال سعودي. ويعود ذلك إلى بدء الشركة بإدارة  8.3وأخيرا ارتفاع إيرادات مطاعم الفنادق بمقدار 

مليون ريال سعودي، حيث تم  12.2إلى أطراف خارجية. و قد ارتفعت إيرادات القطاعات األخرى، بسبب ارتفاع إيرادات األغذية واملطاعم بمقدار 

مراكز تجارية  5يال سعودي، بسبب ا فتتاح مليون ر  3.2م، وارتفاع إيرادات اإليجار من املجمعات التجارية بمقدار 2018مطعم في عام  25إضافة 

 8.3% وبمقدار 14.8م. و قد قابل االرتفاع في إيرادات الفنادق و القطاعات األخرى، انخفاض قي إيرادات الترفيه بنسبة 2018م و 2017بين العامين 

مليون زائر في السنة املالية  8.9م الى 2017ملالية مليون زائر في السنة ا 10.2%، من 9.9مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض عدد الزوار بنسبة 

 م، و يأتي قسم كبير من مجمل هذا االنخفاض من املرتكز التجارية األساسية.2018

مليون ريال سعودي  1,069.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,101.9% من 2.9انخفضت إيرادات اململكة العربية السعودية بنسبة 

مليون ريال سعودي، بسبب  53.6% وبمقدار 8.2م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 2019السنة املالية  في

%، نتيجة ازدياد املنافسة في 7.7مليون ريال سعودي، حيث انخفض متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة  17.5انخفاض إيرادات الغرف بمقدار 

مليون ريال سعودي بسبب فرض ضرائب على التبغ مما أثر على مبيعات املنتجات  15.1فاض إيرادات األطعمة واملشروبات بمقدار السوق، و انخ

مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بتغيير تصنيف إيرادات أغلبية مطاعم  16.0التبغية، و أخيرا انخفاض إيرادات مطاعم الفنادق بمقدار 

ا ضمن اإليرادات األخرى و ليس ضمن إيرادات الفنادق. وقد قابل انخفاض إيرادات الفنادق، ارتفاع في إيرادات الترفيه بمقدار الفنادق و اعتباره

 مليون ريال سعودي. ويعود سبب ارتفاع إيرادات قطاع الترفيه الى ارتفاع متوسط 7.4مليون ريال سعودي وارتفاع في اإليرادات األخرى بمقدار  14.0

عات إيرادات القطا وارتفعتم. كما 2018%، ويأتي ذلك بشكل رئيس ي من املراكز الجديدة التي تم إضافتها في السنة املالية 6.1لكل زائر بنسبة  العائد

إيرادات مليون ريال سعودي بسبب التغير في تصنيف إيرادات مطاعم الفنادق وارتفاع  20.5األخرى نتيجة ارتفاع إيرادات األغذية واملطاعم بمقدار 

مليون ريال  13.7). قابل ذلك انخفاض في إيرادات اإليجار من املجمعات التجارية بمقدار م 2017قبل السنة املالية  األساسية( املوجودةاملطاعم 

 سعودي، بسبب عدم تجديد عقد الفناتير مول وانخفاض إيرادات اإليجار من مجمع تبوك التجاري.

م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  829.5% من 44.8السعودية بنسبة  انخفضت إيرادات اململكة العربية

اكز م، بسبب جائحة كورونا التي أدت الى تراجع حركة املالحة وإقفال املر 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  457.7

مليون ريال  197.6% وبمقدار 62.4ملدة طويلة. وقد صاحب انخفاض إيرادات الفنادق، انخفاض في إيرادات الترفيه بنسبة  التجارية والترفيهية

م. كما 2020%، نتيجة اإلقفال الذي حصل في الربع الثاني من السنة املالية 65.3سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى انخفاض عدد الزوار بنسبة 

مليون ريال سعودي بسبب انخفاض إيرادات اإليجار من املجمعات التجارية بنسبة  27.1% وبمقدار 52.3نشطة األخرى بنسبة انخفضت إيرادات األ

 %، نتيجة تخفيض رسوم اإليجار على املستأجرين وإقفال املطاعم من جراء جائحة كورونا.50.7%، وانخفاض إيرادات األغذية واملطاعم بنسبة 52.8

 ماراتاأل اإليرادات من 

يه مركزا ترفيهيا في هذه الدولة. انخفضت إيرادات الترف 15تتكون اإليرادات من دولة األمارات من قطاع الترفيه فقط، وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل 

م، نتيجة 2018 مليون ريال سعودي في السنة املالية 47.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  55.9% من 14.8في األمارات بنسبة 

وباألخص  م،2017التي كانت موجودة قبل السنة املالية  %، ويأتي ذلك بشكل مباشر من املراكز الترفيهية األساسية13.1انخفاض عدد الزوار بنسه 

 وارتفاع األسعار.عدد الوافدين  انخفاضفي أمارة أبو ظبي، نتيجة 

مليون ريال سعودي في السنة  39.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  47.6% من 18.0انخفضت إيرادات الترفيه في األمارات بنسبة 

بسبب إقفال مركزين للترفيه في دبي وأبو ظبي، وأيضا الى تراجع )% 17.2م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض عدد الزوار بنسه 2019املالية 

 م.2017التي كانت موجودة قبل السنة املالية  األساسية(الحركة في املراكز 
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 مليون  5.4م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  31.1% من 82.7انخفضت إيرادات الترفيه في األمارات بنسبة 

%، بسبب األقفال 83.0ي الى تراجع عدد الزوار بنسبة م، ويعود ذلك بشكل رئيس 2020سبتمبر  30ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 الذي طال جميع املراكز على إثر جائحة كورونا.

 اإليرادات من مصر

 تتكون اإليرادات من دولة مصر بشكل رئيس ي من قطاع الترفيه فقط، وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل مركز ترفيهي واحد في هذه الدولة. ارتفعت

م، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.5م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.3% من 10.6صر بنسبة إيرادات الترفيه في م

 ويعود ذلك الى ازدياد عدد الزوار. 

ي في السنة املالية مليون ريال سعود 1.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.5% من 4.3انخفضت إيرادات الترفيه في مصر بنسبة 

 العملة. انخفاضنتيجة  الشرائيةم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض معدل متوسط اإليرادات لكل زائر، بسبب تراجع القدرة 2019

 مليون  0.7ى م إل2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.9% من 19.7انخفضت إيرادات الترفيه في مصر بنسبة 

 م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الى األقفال العام الذي حصل بسبب جائحة كورونا.2020سبتمبر  30ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 

 والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة في الشركة إيرادات 2.5.6
 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 املنتهية للسنوات والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة في الشركة إيرادات(: 18) رقم الجدول 

 .م2020و م2019 سبتمبر

سعودي ريال ألف  

 السنة

 املالية

 2017م

 السنة

 املالية

 2018م

املالية السنة  

 2019م

نمو 

 سنوي 

-م 2017

م2018  

سنوي  نمو   

- م8201

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

 

 لفترة التغير 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  )معلومات 

 اإلدارة(

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 املنطقة الوسطى

 (4.1%) 81,378 84,815 (3.1%) 4.8% (10.4%) 126,849 121,094 135,139 غرف وخدمات

 (29.9%) 22,432 32,007 (6.8%) (4.8%) (8.8%) 43,381 45,576 49,954 أطعمة ومشروبات

 (79.7%) 115 564 (53.6%) (85.6%) 49.2% 705 4,896 3,281 مطاعم

 (11.5%) 103,925 117,386 (4.7%) (0.4%) (8.9%) 170,935 171,567 188,374 إجمالي الفنادق

 (64.0%) 46,454 128,910 (1.3%) 2.0% (4.4%) 167,062 163,802 171,369 إجمالي الترفيه

 (50.5%) 7,312 14,773 (15.3%) (26.6%) (2.1%) 17,747 24,183 24,710 املجمعات التجارية

 (3.9%) 3,062 3,185 172.8% 265.5% 103.6% 4,555 1,246 612 املطاعم واألغذية

 (100.0%) 0 627 394.7% 1087.8% 106.1% 627 53 26 أخرى 

إجمالي األنشطة 

 األخرى 
25,348 25,482 22,928 %0.5 (%10.0) (%4.9) 18,584 10,374 (%44.2) 

إجمالي إيرادات 

 املنطقة الوسطى
385,091 360,850 360,925 (%6.3) %0.02 (%3.2) 264,881 160,753 (%39.3) 

 املنطقة الغربية

 (50.6%) 83,251 168,445 2.2% (8.9%) 14.8% 201,620 221,408 192,932 غرف وخدمات

 (63.3%) 20,857 56,852 5.8% (5.0%) 17.7% 67,374 70,896 60,220 أطعمة ومشروبات

 0.0% 0 0 0.0% (100.0%) 912.6% 0 8,607 850 مطاعم

 (53.8%) 104,107 225,297 2.9% (10.6%) 18.5% 268,994 300,911 254,002 إجمالي الفنادق

 (60.0%) 53,844 134,668 (1.0%) 3.5% (5.3%) 174,286 168,410 177,790 إجمالي الترفيه

 (14.1%) 3,822 4,452 121.4% 7.5% 356.1% 6,457 6,008 1,317 املجمعات التجارية

 (74.5%) 1,938 7,611 0.0% 247.8% 0.0% 9,416 2,707 0 املطاعم واألغذية

 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 أخرى 
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إجمالي األنشطة 

 األخرى 
1,317 8,715 15,873 %561.6 %82.1 %247.1 12,062 5,760 (%52.2) 

إجمالي إيرادات 

 املنطقة الغربية
433,109 478,036 459,154 %10.4 (%4.0) %3.0 372,028 163,712 (%56.0) 

 املنطقة الشرقية

 8.7% 80,771 74,338 (5.2%) (7.9%) (2.4%) 98,460 106,950 109,634 غرف وخدمات

 (42.8%) 25,116 43,899 0.9% (13.9%) 18.2% 58,023 67,406 57,026 أطعمة ومشروبات

 0.0% 0 0 0.0% (100.0%) (25.1%) 0 3,187 4,253 مطاعم

 (10.4%) 105,887 118,237 (4.3%) (11.9%) 3.9% 156,483 177,543 170,913 إجمالي الفنادق

 (64.7%) 18,777 53,139 3.7% 7.7% (0.3%) 67,352 62,522 62,691 إجمالي الترفيه

 (88.2%) 681 5,787 (34.9%) (54.7%) (6.5%) 6,376 14,086 15,057 املجمعات التجارية

واألغذيةاملطاعم   0 8,833 19,295 %0.0 %118.4 %0.0 15,429 7,936 (%48.6) 

 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 أخرى 

إجمالي األنشطة 

 األخرى 
15,057 22,919 25,671 %52.2 %12.0 %30.6 21,216 8,616 (%59.4) 

إجمالي إيرادات 

 املنطقة الشرقية
248,661 262,984 249,506 %5.8 (%5.1) %0.2 192,591 133,280 (%30.8) 

إجمالي إيرادات اململكة 

 العربية السعودية
1,066,862 1,101,871 1,069,584 %3.3 (%2.9) %0.1 829,500 457,745 (%44.8) 

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية

مليون ريال سعودي  1,101,9م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,066,9% من 3.3إيرادات اململكة العربية السعودية بنسبة  ارتفعت

ارتفاع نتيجة  مليون ريال سعودي، 44,9% وبمقدار 10.4الغربية بنسبة  م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع إيرادات املنطقة2018في السنة املالية 

إيرادات املنطقة الشرقية  . كما و ارتفعتم2018إيرادات قطاع الفنادق بسبب إضافة فندق الراديسون بلو كورنيش ريال سعودي، في السنة املالية 

و مطعما  12بسبب إضافة  س ي إلى ارتفاع إيرادات قطاع األنشطة األخرى مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئي 14,3% وبمقدار 5.8بنسبة 

 24,2% وبمقدار 6.3قابل ذلك انخفاض في إيرادات املنطقة الوسطى بنسبة  ارتفاع إيرادات األطعمة واملشروبات. من جراءإيرادات الفنادق ارتفاع 

 . سعر الغرفة لليوم نتيجة انخفاض معدالت اإلشغال ومتوسط ي قطاع الفنادق،ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى تراجع اإليرادات ف مليون ريال سعودي،

مليون ريال سعودي  1,069,6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,101,9% من 2.9انخفضت إيرادات اململكة العربية السعودية بنسبة 

بسبب  مليون ريال سعودي، 18,9% وبمقدار 4.0إيرادات املنطقة الغربية بنسبة  م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض2019في السنة املالية 

 ذلك. صاحب إيرادات مطاعم الفنادق من قطاع الفنادق إلى قطاع األنشطة األخرى  وإعادة تبويبانخفاض إيرادات الفنادق، نتيجة إغالق فندقين 

بسبب تراجع إيرادات إيرادات الفنادق  مدفوعة من إ نخافضمليون ريال سعودي،  13,5% وبمقدار 5.1إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة في  انخفاض

 الغرف والخدمات واألطعمة واملشروبات.

م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  829,5% من 44.8انخفضت إيرادات اململكة العربية السعودية بنسبة 

 م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى آثار جائحة كورونا التي أثرت على جميع2020سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال  457,7

مليون ريال سعودي. وانخفضت  208,3% وبمقدار 56.0قطاعات الشركة وتراجع اإليرادات فيها، حيث انخفضت إيرادات املنطقة الغربية بنسبة 

% وبمقدار 30.8إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة  تمليون ريال سعودي. وأخيرا انخفض 104,1% وبمقدار 39.3الوسطى بنسبة  إيرادات املنطقة

 مليون ريال سعودي. 59,3

 إيرادات املنطقة الوسطى

 وتتركزخالل السنوات السابقة. متوسط  السعودية كمعدل اململكة العربية إجمالي اإليرادات في % من33.9شكلت إيرادات املنطقة الوسطى حوالي 

متوسط خالل السنوات السابقة.  كمعدلإجمالي إيرادات هذه املنطقة  % من50.6إيرادات املنطقة الوسطى في قطاع الفنادق الذي شكل حوالي 

ون ريال سعودي في السنة ملي 360.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  385.1% من 6,3انخفضت إيرادات املنطقة الوسطى بنسبة 

مليون ريال سعودي، وأتى ذلك بسبب  16.8% وبمقدار 8.9ذلك بشكل رئيس ي إلى تراجع اإليرادات في قطاع الفنادق بنسبة  عودم، وي2018املالية 

 وانخفاضمئوية نقطة  5,3معدل إشغال الغرف بمقدار  ضنتيجة انخفامليون ريال سعودي  14,0انخفاض إيرادات الغرف والخدمات بمقدار 

انخفضت إيرادات األطعمة واملشروبات بنسبة  وأنكما بسبب ازدياد املنافسة في سوق العمل.  ذلك وأتى %،6.3متوسط سعر الغرفة لليوم بنسبة 
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مليون ريال سعودي، حيث بدأت الشركة  1,6% وبمقدار 49.2ذلك ارتفاع في إيرادات املطاعم بنسبة  وقابلمليون ريال سعودي،  4,4% وبمقدار 8.8

في إيرادات  صاحب االنخفاضم. 2017أن تقوم بتأجيرها ألطراف أخرى كما كان الحال في السنة املالية  م، بدال2018السنة املالية  املطاعم فيبإدارة 

مليون ريال سعودي ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض عدد الزوار  7,6% وبمقدار 4.4قطاع الترفيه بنسبة  قطاع الفنادق، انخفاض في إيرادات

 بسبب تراجع عدد الوافدين وغالء األسعار.%، 16.7بنسبة 

م إلى 2018املالية مليون ريال سعودي في السنة  360,8% من 0.02حافظت إيرادات املنطقة الوسطى على نفس اإلجمالي وبارتفاع طفيف بنسبة 

مليون ريال سعودي،  3,3% وبمقدار 2.0م، ويعزي ذلك إلى ارتفاع في إيرادات قطاع الترفيه بنسبة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  360,9

في  م. و قد قابل ذلك انخفاض2018 في السنة املالية افتتاحها%، و بشكل خاص في املراكز الجديدة التي تم 6.9إلى ارتفاع اإليرادات لكل زائر بنسبة 

، بسبب تراجع عدد التجارية املراكز تإيجارامن  رئيس يمليون ريال سعودي، و بشكل  2,5% وبمقدار 10.0إيرادات قطاع األنشطة األخرى بنسبة 

 ألف ريال سعودي. 632% وبمقدار 0.4في مجمع تبوك التجاري. صاحب ذلك انخفاض طفيف في إيرادات قطاع الفنادق بنسبة  املستأجرين

 160,7م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  264,9% من 39.3انخفضت إيرادات املنطقة الوسطى بنسبة 

جميع القطاعات آثار م، ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى تراجع اإليرادات في 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 على جميع إيرادات القطاعات السيما أن نشاطات الشركة مرتبطة بشكل كامل في القطاعات املتضررة ك 
ً
الفنادق جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا كليا

انخفضت اإليرادات  رفيه حيثالتخاص كان التراجع الكبير في قطاع  وبشكلوالترفيه واألنشطة األخرى التي تتضمن املجمعات التجارية واملطاعم. 

مليون ريال سعودي نتيجة إلى إقفال أغلب املجمعات الترفيهية من بداية جائحة كورونا إلى تاريخ منتصف عيد الفطر.  82,4% وبمقدار 64.0بنسبة 

وطأة التراجع في اإليرادات التي  التخفيف في إلىبعض الفنادق في املنطقة الوسطى، مما أدى  باستئجارتجدر اإلشارة الى أن وزارة الصحة قامت 

 مليون ريال سعودي. 13,5% وبمقدار 11.5بنسبة  انخفضت

 إيرادات املنطقة الغربية 

 وتتركزمتوسط خالل السنوات السابقة.  اململكة العربية السعودية كمعدلإجمالي اإليرادات في  % من41.5شكلت إيرادات املنطقة الغربية حوالي 

السابقة. متوسط خالل السنوات  كمعدلإجمالي إيرادات هذه املنطقة  % من60.9إيرادات املنطقة الغربية في قطاع الفنادق الذي شكل حوالي 

مليون ريال سعودي في السنة  478,0م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  433,1% من 10.4إيرادات املنطقة الغربية بنسبة  تارتفع

مليون ريال سعودي، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع  46,9% وبمقدار 18.5إيرادات قطاع الفنادق بنسبة  ارتفاع ذلك بشكل رئيس ي إلى ودم، ويع2018الية امل

ات ارتفعت إيراد وأنمليون ريال سعودي، بسبب إضافة فندق الراديسون بلو كورنيش. كما  28,5% وبمقدار 14.8إيرادات الغرف والخدمات بنسبة 

مليون ريال سعودي، حيث بدأت  7,8إيرادات املطاعم بمقدار  تارتفعإيرادات الغرف، وأيضا  ارتفاع تزامنا مع% 17.7األطعمة واملشروبات بنسبة 

ذلك ارتفاع في م. صاحب 2017أن تقوم بتأجيرها ألطراف أخرى كما كان الحال في السنة املالية  م، بدال2018السنة املالية  املطاعم فيالشركة بإدارة 

مليون  4,7مليون ريال سعودي، وأتى ذلك نتيجة إلى ارتفاع إيرادات املجمعات التجارية بمقدار  7,4% وبمقدار 561.6إيرادات األنشطة األخرى بنسبة 

مليون  9,4وبمقدار % 5.3ريال سعودي. حيث قامت الشركة بإضافة مركز جديد في الطائف. قابل ذلك انخفاض في إيرادات قطاع الترفيه بنسبة 

 .) م2017كانت موجودة قبل السنة املالية  التي (األساسيةكز اص في املر اخ وبشكل%، 8.4ريال سعودي نتيجة إلى انخفاض عدد الزوار بنسبة 

سعودي في السنة مليون ريال  459,1م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  478,0% من 4.0انخفضت إيرادات املنطقة الغربية بنسبة 

نتيجة إغالق فندقين  سعودي،مليون ريال  31,9% وبمقدار 10.6ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض إيرادات الفنادق بنسبة  ودم، ويع2019املالية 

 األنشطةاع إيرادات مطاعم الفنادق من قطاع الفنادق إلى قط نقل%. يضاف إلى ذلك قيام الشركة ب6.2سعر الغرفة لليوم بنسبة  وتراجع متوسط

مليون ريال  5.9قطاع الترفيه بمقدار  وإيراداتمليون ريال سعودي  7,2األخرى بنسبة بمقدار  نشطةاألخرى. قابل ذلك ارتفاع في إيرادات قطاع األ

 وأنخرى. كما األ  نشطةاألخرى بسبب نقل إيرادات مطاعم الفنادق من قطاع الفنادق إلى قطاع األنشطة األ إيرادات قطاع ارتفعت وقدسعودي. 

 إيرادات قطاع الترفيه بسبب إضافة أربع مراكز ترفيهية جديدة. ارتفعت

 163,7م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  372,0% من 56.0انخفضت إيرادات املنطقة الغربية بنسبة 

 ع2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 
ً
لى م، ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى آثار جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا كليا

مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض معدل  121,2% وبمقدار 53.8انخفضت إيرادات الفنادق بنسبة  وقدجميع إيرادات جميع قطاعات الشركة. 

% حيث قامت الشركة بإغالق فندق املاريوت. صاحب 26.6الغرف املتاحة للبيع بنسبة  نقطة مئوية، وأيضا انخفاض عدد 18,6اإلشغال بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة إلى إقفال أغلب املجمعات الترفيهية من بداية جائحة  80,8% وبمقدار 60.0ذلك انخفاض في إيرادات قطاع الترفيه بنسبة 

إيرادات قطاع األنشطة األخرى  توأخيرا انخفض %.63.9بنسبة  انخفض يذال عدد الزوارعلى  ركورونا إلى تاريخ منتصف عيد الفطر، والذي بدوره أث

 %.42.8مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض إيرادات املطاعم واألغذية بنسبة  6,3% وبمقدار 52.2بنسبة 
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 إيرادات املنطقة الشرقية

 وتتركزمتوسط خالل السنوات السابقة.  اململكة العربية السعودية كمعدلإجمالي اإليرادات في  % من24.6شكلت إيرادات املنطقة الشرقية حوالي 

متوسط خالل السنوات السابقة.  كمعدلإجمالي إيرادات هذه املنطقة  % من68.0إيرادات املنطقة الشرقية في قطاع الفنادق الذي شكل حوالي 

مليون ريال سعودي في السنة  263,0م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  248,6 % من5.8ارتفعت إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة 

 ارتفاعمليون ريال سعودي، نتيجة إلى  7,9% وبمقدار 52.2األخرى بنسبة  نشطةذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع إيرادات قطاع األ ودم، ويع2018املالية 

مليون ريال  6.6وبمقدار %3.9في إيرادات الفنادق بنسبة  ارتفاعمطعما جديدا. صاحب ذلك  12ملطاعم، بسبب إضافة حوالي اإيرادات قطاع 

الطلب عليها كبير.  وكانم 2018املنتجات التبغية في السنة املالية  بتقديمسعودي، نتيجة ارتفاع إيرادات األطعمة واملشروبات، حيث بدأت الشركة 

مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض متوسط سعر الغرفة اليومي  2,7% وبمقدار 2.4والخدمات بنسبة قابل ذلك انخفاض طفيف في إيرادات الغرف 

 مليون ريال سعودي، نتيجة إقفال مطعمين.  1,6 املطاعم بمقدار%. وصاحبه انخفاض في إيرادات 11.6بنسبة 

مليون ريال سعودي في السنة  249,5م إلى 2018السنة املالية مليون ريال سعودي في  263,0% من 5.1انخفضت إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة 

مليون ريال سعودي، وكان ذلك نتيجة إلى  21.1% وبمقدار11.9ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض إيرادات الفنادق بنسبة ود م، ويع2019املالية 

 %،11.7نخفاض متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة مليون ريال سعودي بسبب ا 8,5% وبمقدار 7.9انخفاض إيرادات الغرف والخدمات بنسبة 

%، حيث تراجع 13.9وصاحبه انخفاض في إيرادات األطعمة واملشروبات بنسبة بسبب إزياد املنافسة في السوق جراء ارتفاع عدد الفنادق الجديدة. 

مليون ريال  3.2 إليرادات املطاعم وبمقدار سعرها نتيجة ضرائب حكومية. وصاحبهم انخفاض كامل ارتفاعالطلب على املنتجات التبغية بفعل 

سعودي، مليون ريال  4.8كامل إيرادات املطاعم إلى قطاع األنشطة األخرى. قابل ذلك ارتفاع في قطاع الترفيه بمقدار إعادة تبويبسعودي نتيجة إلى 

مليون ريال سعودي، وكان ذلك  2,7% وبمقدار 12.0ة مراكز ترفيهية جديدة. وأخيرا ارتفعت إيرادات قطاع األنشطة األخرى بنسب 3إضافة  نتيجة

وقابل ذلك  الجديدة.ذلك بشكل رئيس ي من املطاعم  ويأتيمليون ريال سعودي  10.5% وبمقدار 118.4نتيجة إلى ارتفاع إيرادات املطاعم بنسبة 

 إلى عدم تجديد عقد الفناتير مول. مليون ريال سعودي نتيجة 7,7% وبمقدار 54.7انخفاض في إيرادات املجمعات التجارية بنسبة 

 133,3م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  192,6% من 30.8انخفضت إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة 

جائحة كورونا التي أثرت على جميع م، ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى آثار 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي  34,4% وبمقدار 64.7بنسبة  اإليراداتالذي تراجعت فيه  الترفيهقطاع  وباألخصاإليرادات فيها،  وتراجعقطاعات الشركة 

% 10.4ت إيرادات الفنادق بنسبة انخفض وقدنتيجة إلى إقفال أغلب املجمعات الترفيهية من بداية جائحة كورونا إلى تاريخ منتصف عيد الفطر. 

مليون ريال سعودي.  18,8% وبمقدار 42.8مليون ريال سعودي، وأتى ذلك نتيجة إلى انخفاض إيرادات األطعمة واملشروبات بنسبة  12,3وبمقدار 

وزارة الصحة لبعض الفنادق  جاراستئمليون ريال سعودي نتيجة إلى  6,4% وبمقدار 8.7والذي قابله ارتفاع في إيرادات الغرف والخدمات بنسبة 

% نتيجة إلى انخفاض إيرادات املجمعات 59.4إيرادات قطاع األنشطة األخرى بنسبة  وانخفضت. كما حجر للعائدين من السفروجعلها إقامة 

انخفاض إيرادات  أيضا إلىكورونا، و مليون ريال سعودي إعطاء خفض رسوم اإليجار للمستأجرين بداية جائحة  5,1% وبمقدار 88.2التجارية بنسبة 

 مليون ريال سعودي خالل الفترة. 7,5% وبمقدار 48.6املطاعم واألغذية بنسبة 

 وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة في للشركة األداء قياس مؤشرات(: 19) رقم الجدول 

 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة

سعودي ريال ألف  

 

 السنة

 املالية

 2017م

 السنة

 املالية

 2018م

 السنة

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

سنوي  نمو   

- م8201

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 لفترة التغير 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  

 )معلومات

 اإلدارة(

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 مؤشرات قياس األداء الرئيسية

اململكة العربية اململكة العربية السعوديةاملنطقة كنسبة من إجمالي إيرادات   

 3,19 35.1% 31.9% (2,35) 1,00 (3,35) 33.7% 32.7% 36.1% املنطقة الوسطى

 (9,08) 35.8% 44.8% 2,33 (0,46) 2,79 42.9% 43.4% 40.6% املنطقة الغربية

 5,90 29.1% 23.2% 0,02 (0,54) 0,56 23.3% 23.9% 23.3% املنطقة الشرقية
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 مؤشرات قياس أداء الفنادق

 حسب معدل اإلشغال

 (10,17) 46.5% 56.7% 1,65 6,90 (5,25) 61.1% 54.2% 59.4% املنطقة الوسطى

 (18,65) 38.9% 57.5% 0,35 (0,61) 0,96 54.8% 55.4% 54.4% املنطقة الغربية

 (1,59) 58.0% 59.6% 0,47 0,94 (0,47) 60.8% 59.8% 60.3% املنطقة الشرقية

 (11,25) 46.5% 57.8% 0,64 2,02 (1,38) 58.1% 56.1% 57.5% اإلجمالي

 عدد الغرف

 (6.9%) 1,360 1,461 1.8% 0.6% 3.0% 1,469 1,460 1,417 املنطقة الوسطى

 (26.6%) 1,717 2,339 2.9% (1.3%) 7.3% 2,268 2,299 2,143 املنطقة الغربية

 (6.1%) 1,151 1,226 7.2% 3.0% 11.6% 1,225 1,190 1,066 املنطقة الشرقية

 (15.9%) 4,228 5,026 3.6% 0.3% 7.0% 4,962 4,948 4,626 اإلجمالي

 متوسط سعر الغرفة لليوم

 (21.9%) 274 351 (5.8%) (5.3%) (6.3%) 365 385 411 املنطقة الوسطى

 (25.8%) 329 444 (7.2%) (6.2%) (8.2%) 430 459 500 املنطقة الغربية

 (14.9%) 299 352 (11.7%) (11.7%) (11.6%) 341 386 437 املنطقة الشرقية

 (23.6%) 301 394 (7.7%) (7.7%) (7.6%) 387 419 454 اإلجمالي

 مؤشرات قياس أداء الترفيه

 اإليرادات لكل متر مرب 

 (64.0%) 510 1,416 (1.3%) 2.0% (4.4%) 1,835 1,799 1,882 املنطقة الوسطى

الغربية املنطقة  358 339 351 (%5.3) %3.5 (%1.0) 271 108 (%60.0) 

 (64.7%) 96 272 3.7% 7.7% (0.3`%) 344 320 321 املنطقة الشرقية

إجمالي اململكة العربية 

 السعودية
526 504 522 (%4.2) %3.5 (%0.4) 404 152 (%62.4) 

 عدد الضيوف )ألف(

 (65.6%) 810 2,356 (10.8%) (4.6%) (16.7%) 2,986 3,131 3,756 املنطقة الوسطى

 (63.9%) 1,187 3,291 (5.0%) (1.5%) (8.4%) 4,269 4,332 4,729 املنطقة الغربية

 (68.4%) 419 1,325 (0.0%) (0.7%) 0.8% 1,673 1,685 1,673 املنطقة الشرقية

إجمالي اململكة العربية 

 السعودية
10,158 9,148 8,928 (%9.9) (%2.4) (%6.2) 6,972 2,416 (%65.3) 

 اإليرادات لكل  يف

 4.8% 57 55 10.7% 6.9% 14.7% 56 52 46 املنطقة الوسطى

 10.9% 45 41 4.2% 5.0% 3.4% 41 39 38 املنطقة الغربية

 11.8% 45 40 3.7% 8.5% (1.0%) 40 37 37 املنطقة الشرقية

إجمالي اململكة العربية 

 السعودية
41 43 46 %6.4 %6.1 %6.3 45 49 %8.5 

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 والنشاط الدولة بحسب الربح وهامش املباشرة التكاليف 3.5.6
 م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والنشاط الدولة بحسب املاشرة التكاليف(: 20) رقم الجدول 

 .م2020و

سعودي ريال ألف  

 السنة

 املالية

 2017م

 السنة

 املالية

 2018م

املالية السنة  

 2019م

نمو 

 سنوي 

-م 2017

م2018  

سنوي  نمو   

- م8201

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

 لفترة التغير 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  
 )معلومات

 اإلدارة(

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 معلومات)

(اإلدارة  

 اململكة العربية السعودية

 (36.8%) 225,762 357,324 (3.7%) (13.8%) 7.7% 466,221 541,051 502,307 فنادق

 (21.8%) 156,165 199,750 0.6% (6.3%) 8.0% 267,705 285,627 264,582 ترفيه

 (41.1%) 28,423 48,265 32.0% 32.3% 31.7% 63,779 48,198 36,596 أخرى 

إجمالي اململكة العربية 

 السعودية
803,485 874,876 797,705 %8.9 (%8.8) (%0.4) 605,339 410,350 (%32.2) 

 اإلمارات

 (48.3%) 14,842 28,680 (12.4%) (17.9%) (6.6%) 39,198 47,770 51,138 ترفيه

 (48.3%) 14,842 28,680 (12.4%) (17.9%) (6.6%) 39,198 47,770 51,138 إجمالي اإلمارات

 مصر

 (26.1%) 465 629 4.8% 33.9% (18.1%) 1,035 773 943 ترفيه

 (26.1%) 465 629 4.8% 33.9% (18.1%) 1,035 773 943 إجمالي مصر

 (32.9%) 425,657 634,648 (1.0%) (9.3%) 7.9% 837,938 923,419 855,566 اإلجمالي

الرئيسيةمؤشرات قياس األداء   

 هامش الربح بالنسبة إليرادات الدولة

اململكة العربية 

 السعودية
%24.7 %20.6 %25.4 (4,09) 4,82 0,73 %27.0 %10.4 (16,67) 

 (183,29) (175.5%) 7.8% (8,95) (0,09) (8,86) (0.4%) (0.3%) 8.5% اإلمارات

 5,47 36.5% 31.0% (2,60) (21,05) 18,44 26.3% 47.3% 28.9% مصر

 (18,10) 8.2% 26.3% 0,62 4,74 (4,12) 24.5% 19.8% 23.9% اإلجمالي

 هامش الربح بالنسبة إليرادات نشاط الدولة

 اململكة العربية السعودية

 5,61 28.1% 22.5% 3,73 5,07 (1,33) 21.8% 16.8% 18.1% فنادق

 (68,08) (31.1%) 36.9% (1,26) 6,86 (8,12) 34.5% 27.6% 35.8% ترفيه

 (21,77) (14.8%) 6.9% (11,21) (14,54) 3,33 1.1% 15.6% 12.3% أخرى 

 اإلمارات

 (183,27) (175.5%) 7.8% (8,95) (0,09) (8,86) (0.4) % (0.3%) 8.5% ترفيه

 مصر

 5,48 36.5% 31.0% (2,62) (21,07) 18,45 26.3% 47.3% 28.9% ترفيه

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 التكاليف املباشرة للسعودية

ه، الفنادق، الترفي وهي، التي تتركز فيها إيرادات الشركة، األساسيةاململكة العربية السعودية على القطاعات الثالث  املباشرة فيتتوزع التكاليف 

% 8.9بنسبة املباشرة في اململكة العربية السعودية  التكاليفعدد من املطاعم. ارتفعت  وتشغيلمحالت تجارية  بتأجيراألخرى املتمثلة  والقطاعات

 ارتفاعم، ويعزي ذلك بشكل رئيس ي إلى 2018ال سعودي في السنة املالية مليون ري 874.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  803.5من 

% وبمقدار 8.0املباشرة لقطاع الترفيه بنسبة  وارتفاع التكاليفمليون ريال سعودي،  38.7% وبمقدار 7.7التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق بنسبة 

 ، نتيجة إضافة ثالث فنادق في السنة املاليةتكاليف اإليجار ارتفاع الفنادق بسببارتفعت التكاليف املباشرة لقطاع  وقدمليون ريال سعودي.  21.0

 وأخيرا ارتفاع الفترة،املوظفين، حيث قامت الشركة بزيادة عدد العمالة املستأجرة خالل هذه  ومنافعاملصاريف املتعلقة برواتب  وارتفاعم، 2018

ار تكاليف اإليجار بمقد ارتفاعارتفعت التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه، نتيجة  وأنمنها. كما بسبب زيادة اإليرادات  واملشروباتمصاريف األطعمة 

 6.7املوظفين بمقدار ومنافعاملصاريف املتعلقة برواتب  وارتفاعم، 2018مركزا جديدا في السنة املالية  14مليون ريال سعودي، بسبب إضافة  10.5

مصاريف  وأخيرا ارتفاعالعمل وارتفاع عدد العمالة املستأجرة،  وتأشيرات املتعلقة باإلقامةالحكومية  مليون ريال سعودي، بسبب زيادة الرسوم

، والترفيهفي التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق  االرتفاعفي معدات الترفيه. صاحب  اإلضافاتمليون ريال سعودي، نتيجة  5.3االستهالك بمقدار 

 التكاليف املباشرة للمطاعم، مما يتماش ى مع زيادة ارتفاعمليون ريال سعودي، نتيجة  11.6قطاعات األخرى بمقدار في التكاليف املباشرة لل ارتفاع

% في السنة 20.6م الى 2017% في السنة املالية 24.7في اململكة العربية السعودية من  اإلجماليهامش الربح  انخفاضاإليرادات خالل هذه الفترة. 

 األساسية وعدماإليرادات من املراكز  انخفاضنقطة مئوية، بسبب  8.1بحوالي  الترفيهفي قطاع  اإلجماليهامش الربح  تراجعم بسبب 2018املالية 

 تمكن املراكز الجديدة من تعويض هذا الفارق.

مليون  797.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  874.9% من 8.8بنسبة املباشرة في اململكة العربية السعودية  التكاليف انخفضت 

مليون  74.8% وبمقدار 13.8التكاليف املباشرة لقطاع الفنادق بنسبة  انخفاضذلك بشكل رئيس ي الى  ويعودم، 2019ريال سعودي في السنة املالية 

 136.9بمقدار  تكاليف اإليجار انخفاضفي محاسبة عقود اإليجار، مما أدى الى  (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملع اعتمادريال سعودي، نتيجة 

 األخرى مثل رواتبالتكاليف املباشرة  انخفضتمليون ريال سعودي. باإلضافة،  100.7تكاليف االستهالك بمقدار  ارتفاعمليون ريال سعودي، مقابل 

في التكاليف املباشرة لقطاع  االنخفاضفي اإليرادات خالل هذه الفترة. صاحب  نخفاضاال ، تماشيا مع واملشروباتاملوظفين، األطعمة  ومنافع

ي ف (16)رقم  ياملال للتقريرالدولي  اریاملع اعتماد سعودي، نتيجةمليون ريال  17.9في التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه بمقدار  انخفاضالفنادق، 

 81.8تكاليف االستهالك بمقدار  ارتفاعمليون ريال سعودي، مقابل  90.5اليف اإليجار بمقدار تك انخفاضمحاسبة عقود اإليجار، مما أدى الى 

األساسين  وظفيناملوظفين، حيث قامت الشركة بتخفيض عدد امل ومنافعفي املصاريف املتعلقة برواتب  انخفاضمليون ريال سعودي. يضاف الى ذلك 

في التكاليف  االنخفاضالعمل. قابل  وتأشيراتاملصاريف املتعلقة برسوم اإلقامة  انخفاضإلى  بالعمالة املستأجرة، مما أدى أيضا واستبدالهم

ة التكاليف املباشر  ارتفاع جةمليون ريال سعودي، نتي 15.6التكاليف املباشرة للقطاعات األخرى بمقدار  ارتفاع، والفنادقاملباشرة لقطاع الترفيه 

ية % في السنة املال20.6في اململكة العربية السعودية من  اإلجماليللمطاعم، مما يتماش ى مع زيادة اإليرادات خالل هذه الفترة. ارتفع هامش الربح 

 ياإلجمالهامش الربح  ارتفاع مئويةة نقط 6.9بحولي  الترفيهفي قطاع  اإلجماليهامش الربح  ارتفاعم، بسبب 2019% في السنة املالية 25.4م الى 2018

 انخفاضفي محاسبة عقود اإليجار، يضاف الى ذلك  (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملع اعتمادنقطة مئوية، نتيجة  5.1في قطاع الفنادق بحولي 

ير ، نتيجة التراجع الكب14.5بمقدار نقطة مئوية  رى خمن القطاعات األ  اإلجماليفي هامش الربح  انخفاض، االرتفاعاملوظفين. قابل ذلك  ومنافعرواتب 

 .التجاريةفي إيرادات اإليجار للمراكز 

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  605.3% من 32.2املباشرة في اململكة العربية السعودية بنسبة  انخفضت التكاليف

التكاليف املباشرة  انخفاضذلك بشكل رئيس ي الى  ويعزي م، 2020سبتمبر  30ترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في ف 410.4م إلى 2019

 انخفضت وقدالذي حصل في اإليرادات بسبب جائحة كورونا.  االنخفاضمليون ريال سعودي، نتيجة  131.6% وبمقدار 32.2الفنادق بنسبة  علقطا

مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بتخفيض  51.5املوظفين بمقدار  ومنافعرواتب  رأسها وعلى، جميع املصاريف املباشرة لقطاع الفنادق

ي أدى إلى ذالنتيجة التغير في عقود إيجار بعض الفنادق،  االستهالكإلى ذلك التراجع في مصاريف  ويضافاملوظفين خالل هذه الفترة،  وأعدادرواتب 

التكاليف املباشرة لقطاع  انخفاضصاحب  وتراجع موجودات حق االستخدام. وقد (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملع عدم ضرورة اعتماد

مليون ريال  19.8بمقدار  خرى في تكاليف القطاعات األ  وانخفاضمليون ريال سعودي  43.6في تكاليف قطاع الترفيه بمقدار  انخفاضالفنادق، 

في  اإلجماليهامش الربح  انخفض، باإلضافة إلى الحصول على حسومات على رسوم اإليجار. املوظفين وعدد تخفيض رواتبالى  ويعود ذلكسعودي، 

 سبتمبر 30في  نتهية% في فترة التسعة أشهر امل10.4م الى 2019سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 27.0اململكة العربية السعودية من 

نقطة مئوية، نتيجة عدم قدرة الشركة بخفض  68.1بمقدار  اإلجماليع الترفيه، حيث تراجع هامش الربح م، ويأتي ذلك بشكل رئيس ي من قطا2020

 ادات.مع التراجع في اإلير  تتماش ى، بنسبة كبيرة واملياهخدمات الكهرباء  ومصاريفمنها مثل الرواتب  الثابتة والسيماالتكاليف املباشرة لهذا القطاع 
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 اتالتكاليف املباشرة لإلمار  

ل مليون ريا 51.1% من 6.6بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في اإلمارات  انخفضت وقدالتكاليف املباشرة لإلمارات من قطاع الترفيه،  تتكون 

ت في الحفال  شاركةذلك بشكل رئيس ي الى تراجع تكلفة امل ويعودم، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  47.8م إلى 2017سعودي في السنة املالية 

 مليون ريال 0.8املوظفين بمقدار  ومنافع تراجع رواتبالى ذلك  ويضافاإليرادات،  تراجعمليون ريال سعودي، مما يتماش ى مع  1.3الترفيهية بمقدار 

م، نتيجة 2018املالية  نةالس% في 0.3م الى خسارة بجوالي 2017% في السنة املالية 8.5في اإلمارات من  اإلجماليهامش الربح  انخفضسعودي. 

 أبو ظبي. أمارةفي  وباألخصفي اإليرادات من املراكز الترفيهية األساسية،  االنخفاض

مليون ريال  39.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  47.8% من 17.9بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في اإلمارات  انخفضت

جار تكاليف اإلي انخفاض، الذي أدى الى (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملع اعتمادذلك بشكل رئيس ي الى  ويعودم، 2019 سعودي في السنة املالية

في اإلمارات في  اإلجماليمليون ريال سعودي. لم يتغير هامش الربح  7.6تكاليف االستهالك بمقدار  ارتفاعمليون ريال سعودي، مقابل  15.2بمقدار 

 %.0.3بلغ خسارة قدرها  وقدم، 2018املالية  مقارنة بالسنةم 2019الية السنة امل

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  28.7% من 48.3بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في اإلمارات  انخفضت

 اإليراداتذلك بشكل رئيس ي الى التراجع الكبير في  ويعزي م، 2020سبتمبر  30ة في مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهي 14.8م إلى 2019

ها الشركة من يحصلت عل اإليجارمليون ريال سعودي، بسبب حسومات على  7.6تكاليف اإليجار بمقدار  انخفضت%. وبشكل خاص، 82.7بنسبة 

 عودي،مليون ريال س 3.1املوظفين بمقدار  ومنافعرواتب  وانخفضت(، الخر أطراف خارجية الشركة والبعضقبل املالك )بعضهم مساهمين في 

% في فترة التسعة أشهر 7.8في اإلمارات من  اإلجماليهامش الربح  انخفض .املوظفين خالل هذه الفترة وأعدادحيث قامت الشركة بتخفيض رواتب 

 .في اإليرادات ئلالتراجع الها م، نتيجة2020سبتمبر  30أشهر املنتهية في % في فترة التسعة 175.5م الى خسارة قدرها 2019سبتمبر  30املنتهية في 

 املباشرة ملصر التكاليف

مليون ريال  0.9% من 18.1بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في مصر  انخفضت وقدالتكاليف املباشرة ملصر من قطاع الترفيه،  تتكون 

بسبب ارتفاع  ذلك بشكل رئيس ي الى تراجع عدد الزوار، ويعودم، 2018ليون ريال سعودي في السنة املالية م 0.8م إلى 2017سعودي في السنة املالية 

 م، بسبب ارتفاع اإليرادات الذي تزامن2018% في السنة املالية 47.3م الى 2017% في السنة املالية 28.9الربحية في مصر من  هامشارتفع  األسعار.

 باشرة.امل التكاليففي  االنخفاضمع 

مليون ريال سعودي في  1.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  0.8% من 33.9بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في مصر  ارتفعت

الترفيه.  داتفي مع نتيجة اإلضافات سعودي،مليون ريال  0.2بمقدار  االستهالكذلك بشكل رئيس ي الى ارتفاع مصاريف  ويعودم، 2019السنة املالية 

أنه تزامن مع  م، حيث2019% في السنة املالية 263م الى 2018% في السنة املالية 47.3هامش الربحية في مصر من  انخفاضأدى ذلك إلى  وقد

 %.4.3بنسبة  اإلراداتفي  انخفاض

م 2019سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي 0.6% من 26.1بنسبة التكاليف املباشرة لقطاع الترفيه في مصر  انخفضت

بسبب  االستهالك مصاريفذلك بشكل رئيس ي الى تراجع في  ويعودم، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.5إلى 

هامش  ارتفاعأدى ذلك إلى  وقدحسومات من املالكين. إلى تراجع تكاليف اإليجار بسبب الحصول على  وأيضااستبعاد عدد من معدات الترفيه، 

سبتمبر  30% سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 36.5م إلى 2019سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 31.0الربحية في مصر من 

 خالل الفترة املماثلة. اإليراداتالرغم من تراجع  م، على2020
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 والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة تكاليف 4.5.6
 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة تكاليف (:21) رقم الجدول 

 .م2020و م2019 سبتمبر

ألف ريال سعودي  

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2020  

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020 )معلومات  

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

 املنطقة الوسطى

 (24.3%) 60,679 80,132 (8.4%) (8.9%) (7.9%) 109,325 119,952 130,213 غرف وخدمات

 (24.5%) 5,978 7,918 (5.2%) (5.8%) (4.6%) 10,694 11,356 11,907 أطعمة ومشروبات

 (81.3%) 96 512 (20.9%) (77.5%) 178.5% 678 3,020 1,084 مطاعم

 (24.6%) 66,754 88,562 (8.2%) (10.1%) (6.2%) 120,697 134,329 143,205 إجمالي الفنادق

 (13.1%) 62,233 71,581 (0.3%) (3.5%) 2.9% 95,716 99,140 96,371 إجمالي الترفيه

 (24.3%) 5,051 6,672 (14.7%) (3.7%) (24.6%) 8,887 9,224 12,226 املجمعات التجارية

 (19.5%) 4,054 5,035 96.1% 116.8% 77.5% 7,441 3,433 1,934 املطاعم واألغذية

 21.2% 3,816 3,148 9.2% (0.8%) 20.2% 4,745 4,782 3,979 أخرى 

 (13.0%) 12,921 14,855 7.8% 20.8% (3.9%) 21,073 17,439 18,140 إجمالي األنشطة األخرى 

إجمالي تكاليف املنطقة 

 الوسطى
257,716 250,908 237,486 (%2.6) (%5.3) (%4.0) 174,998 141,907 (%18.9) 

 املنطقة الغربية

 (51.1%) 78,731 160,856 (0.0%) (13.0%) 14.8% 203,675 234,004 203,755 غرف وخدمات

ومشروباتأطعمة   15,028 18,025 16,372 %19.9 (%9.2) %4.4 13,758 5,490 (%60.1) 

 (1639.3%) (888) 58 (73.9%) (99.2%) 731.1% 77 9,361 1,126 مطاعم

 (52.3%) 83,333 174,671 0.0% (15.8%) 18.9% 220,124 261,390 219,909 إجمالي الفنادق

 (25.3%) 63,387 84,889 (0.4%) (7.6%) 7.3% 114,960 124,431 115,993 إجمالي الترفيه

 (6.3%) 3,108 3,318 16.3% (13.3%) 56.0% 4,431 5,110 3,275 املجمعات التجارية

 (58.6%) 2,936 7,092 0.0% 343.5% 0.0% 9,540 2,151 0 املطاعم واألغذية

 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 أخرى 

 (41.9%) 6,044 10,410 106.5% 92.4% 121.7% 13,971 7,261 3,275 إجمالي األنشطة األخرى 

إجمالي تكاليف املنطقة 

 الغربية
339,178 393,081 349,054 %15.9 (%11.2) %1.4 269,970 152,764 (%43.4) 

 املنطقة الشرقية

 (15.9%) 71,055 84,483 (3.7%) (11.5%) 4.9% 112,625 127,322 121,362 غرف وخدمات

 (34.4%) 6,301 9,604 (2.0%) (10.7%) 7.6% 12,772 14,309 13,294 أطعمة ومشروبات

 (48984.7%) (1,680) 3 (97.2%) (99.9%) (18.4%) 3 3,702 4,537 مطاعم

 (19.6%) 75,676 94,091 (5.1%) (13.7%) 4.4% 125,401 145,333 139,193 إجمالي الفنادق

 (29.4%) 30,545 43,280 4.5% (8.1%) 18.8% 57,028 62,057 52,219 إجمالي الترفيه

 (86.8%) 1,433 10,826 (9.0%) (15.6%) (2.0%) 12,567 14,882 15,181 املجمعات التجارية

 (34.1%) 8,026 12,175 0.0% 87.7% 0.0% 16,169 8,615 0 املطاعم واألغذية

 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 أخرى 

 (58.9%) 9,458 23,001 37.6% 22.3% 54.8% 28,735 23,497 15,181 إجمالي األنشطة األخرى 

إجمالي تكاليف املنطقة 

 الشرقية
206,592 230,887 211,164 %11.8 (%8.5) %1.1 160,371 115,679 (%27.9) 

إجمالي تكاليف اململكة 

 العربية السعودية
803,485 874,876 797,705 %8.9 (%8.8) (%0.4) 605,339 410,350 (%32.2) 

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والنشاط املنطقة بحسب السعودية العربية اململكة لتكاليف األداء قياس مؤشرات (:22) رقم الجدول 

 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر

 ألف ريال سعودي

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2019  

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

سبتمبر  30في 

م2020  

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020 )معلومات  

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

 هامش الربح بالنسبة إليرادات املنطقة

 (22,21) 11.7% 33.9% 1,12 3,73 (2,61) 34.2% 30.5% 33.1% املنطقة الوسطى

 (20,75) 6.7% 27.4% 2,29 6,21 (3,92) 24.0% 17.8% 21.7% املنطقة الغربية

 (3,52) 13.2% 16.7% (1,55) 3,16 (4,71) 15.4% 12.2% 16.9% املنطقة الشرقية

 (16,67) 10.4% 27.0% 0,73 4,82 (4,09) 25.4% 20.6% 24.7% اإلجمالي

 هامش الربح بالنسبة لنشاطات املنطقة

 املنطقة الوسطى

 11,21 35.8% 24.6% 5,41 7,69 (2,27) 29.4% 21.7% 24.0% الفنادق

 (78,44) (34.0%) 44.5% (1,06) 3,23 (4,29) 42.7% 39.5% 43.8% الترفيه

 (44,62) (24.6%) 20.1% (20,34) (23,47) 3,13 8.1% 31.6% 28.4% األنشطة األخرى 

 املنطقة الغربية

 (2,52) 20.0% 22.5% 4,75 5,03 (0,29) 18.2% 13.1% 13.4% الفنادق

 (54,69) (17.7%) 37.0% (0,72) 7,92 (8,64) 34.0% 26.1% 34.8% الترفيه

 (18,62) (4.9%) 13.7% 160,64 (4,70) 165,34 12.0% 16.7% (148.7%) األنشطة األخرى 

 املنطقة الشرقية

 8,11 28.5% 20.4% 1,30 1,72 (0,42) 19.9% 18.1% 18.6% الفنادق

 (81,23) (62.7%) 18.6% (1,38) 14,58 (15,96) 15.3% 0.7% 16.7% الترفيه

 (1.36) (9.8%) (8.4%) (11,12) (9,41) (1,71) (11.9%) (2.5%) (0.8%) األنشطة األخرى 

 .املالية للمؤشرات اإلدارة تحليل: املصدر
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 والعناصر النشاط بحسب املباشرة التكاليف 5.5.6
 م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والعناصر النشاط بحسب املباشرة التكاليف (:23) رقم الجدول 

 .م2020و

 ألف ريال سعودي

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م

 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

 أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 التغير لفترة

سبتمبر 30  

- م 2019 

م2020  

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

 الفنادق

 (35.1%) 87,592 134,956 54.3% 131.6% 2.8% 177,237 76,519 74,431 االستهالك

واملميزات األخرى الرواتب   121,660 127,943 114,144 %5.2 (%10.8) (%3.1) 87,503 56,222 (%35.7) 

 (36.0%) 20,623 32,238 (1.1%) (13.1%) 12.6% 41,639 47,940 42,583 املنافع

مصاريف األغذية 

 واملشروبات
41,587 48,686 39,837 %17.1 (%18.2) (%2.1) 31,281 17,770 (%43.2) 

اإلدارة ورسوم منافع 

 االمتياز
32,227 32,485 30,826 %0.8 (%5.1) (%2.2) 23,533 12,994 (%44.8) 

 (74.0%) 1,533 5,891 (77.9%) (95.5%) 9.8% 6,376 143,267 130,465 إيجار

 (30.8%) 29,029 41,922 (2.7%) (12.5%) 8.2% 56,161 64,213 59,353 أخرى 

 (36.8%) 225,762 357,324 (36.7%) (13.8%) 7.7% 466,221 541,052 502,307 إجمالي الفنادق

 الترفيه

 5.9% 134,481 126,939 51.0% 110.8% 8.2% 170,364 80,827 74,703 االستهالك

 (33.4%) 36,087 54,184 (0.0%) (7.5%) 8.0% 72,941 78,830 72,986 الرواتب واملميزات األخرى 

 (52.1%) 8,082 16,872 5.1% (2.5%) 13.4% 21,966 22,534 19,876 املنافع

 (434.6%) (19,610) 5,860 (70.5%) (92.0%) 9.6% 9,135 114,858 104,827 اإليجار

مصاريف األغذية 

 واملشروبات
1,513 67 0 (%95.6) (%100.0) %0.0 0 0 %0.0 

 (50.7%) 12,433 25,204 (11.4%) (9.5%) (13.3%) 33,532 37,054 42,758 أخرى 

 (25.1%) 171,472 229,059 (1.4%) (7.8%) 5.5% 307,939 334,170 316,663 إجمالي الترفيه

 األنشطة األخرى 

 (0.9%) 12,656 12,768 76.7% 82.3% 71.3% 16,992 9,322 5,443 االستهالك

 (38.8%) 8,081 13,203 59.8% 47.4% 73.2% 17,293 11,732 6,773 الرواتب واملميزات األخرى 

 (103.1%) (206) 6,623 (37.7%) (52.9%) (17.6%) 7,675 16,281 19,749 اإليجار

مصاريف األغذية 

 واملشروبات
682 4,579 10,120 %571.4 %121.0 %285.2 7,531 3,823 (%49.2) 

 (50.0%) 4,069 8,140 72.1% 86.2% 59.1% 11,699 6,284 3,949 أخرى 

 (41.1%) 28,423 48,265 32.0% 32.3% 31.7% 63,779 48,198 36,596 إجمالي األنشطة األخرى 

 (32.9%) 425,657 634,648 (1.0%) (9.3%) 7.9% 837,939 923,420 855,566 اإلجمالي

 عدد املوظفين

 (31.2%) 1,737 2,523 (15.5%) (20.4%) (10.3%) 2,498 3,138 3,500 تحت التكاليف املباشرة

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 والتسويق البي  مصاريف 6.5.6
 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات والتوزيع البيع مصاريف (:24) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م
 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  

(املراجعة) (املراجعة)  (املراجعة)   
)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

 ودعاية وترويج هدايا،

 وإعالن
32,073 35,176 28,323 %9.7 (%19.5) (%6.0) 21,977 8,969 (%59.2) 

حكمها في وما رواتب  14,884 16,228 16,439 %9.0 %1.3 %5.1 12,051 7,825 (%35.1) 

بيع عموالت  1,128 11,783 10,203 %944.6 (%13.4) %200.8 7,924 2,746 (%65.3) 

تسويق أتعاب  8,798 9,497 8,996 %7.9 (%5.3) %1.1 6,888 3,523 (%48.9) 

 (46.2%) 1,712 3,184 (11.4%) (18.3%) (3.9%) 4,077 4,989 5,190 أخرى 

 (52.4%) 24,775 52,024 4.7% (12.4%) 25.1% 68,038 77,673 62,073 اإلجمالي

اإليرادات إجمالي من الرئيسية كنسبة األداء قياس مؤشرات  

والتسويق البيع املصاريف  %5.5 %6.7 %6.1 1,2 (0,6) 0,6 %6.0 %5.3 (0,7) 

املوظفين عدد  

 البيع مصاريف تحت

 والتسويق
85 94 88 %10.6 (%6.4) %1.7 87 56 (%35.6) 

 م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .املالية للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و

 مصاريف البي  والتسويق

في حكمها. ارتفعت  ومابشكل رئيس ي من مصاريف متعلقة بهدايا، وترويج ودعاية وإعالن، إضافة الى مصاريف الرواتب  والتوزيعتتكون مصاريف البيع 

م، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  77.7م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  62.1% من 25.1بنسبة مصاريف البيع والتسويق 

هذه التكاليف، حيت  احتسابمليون ريال سعودي، نتيجة التغيير في طريقة  10.7%، وبمقدار 944.6عموالت البيع بنسبة  ارتفاعويعود ذلك الى 

قي مصاريف الهدايا، الترويج،  ارتفاعمن اإليرادات. صاحب ذلك  اقتطاعها وعدمفرد في قائمة الدخل الشامل بشكل من باحتسابهابدأت الشركة 

جديدة مع شركتين للدعاية وإعالن. كما وأن  اتفاقياتمليون ريال سعودي، بسبب قيام الشركة بعقد  3.1%، وبمقدار 9.7الدعاية، واإلعالن بنسبة 

%، خالل هذه 10.6مليون ريال سعودي، نتيجة زيادة عدد املوظفين بنسبة  1.3%، وبمقدار 9.0ي حكمها بنسبة ف ومامصاريف الرواتب  ارتفعت

 الفترة.

مليون ريال سعودي في السنة  68.0م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  77.7% من 12.4والتسويق بنسبة مصاريف البيع  انخفضت

مليون ريال  6.8%، وبمقدار 19.5 واإلعالن بنسبة والدعاية والترويجمصاريف الهدايا،  انخفاضكل رئيس ي الى ذلك بش ويعزي م، 2019املالية 

 انخفضت وأيضا .املصاريف امليزانية لهذهمع الشركات املعنية، بسبب تخفيض  واإلعالنسعودي، حيث لم تقم الشركة بتجديد عقود الدعاية 

 مليون ريال سعودي، بسبب تراجع اإليرادات. 1.6%، وبمقدار 13.4عموالت البيع بنسبة 

مليون  24.8م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  52.0% من 52.4والتسويق بنسبة مصاريف البيع  انخفضت

ذلك بشكل رئيس ي الى قيام الشركة بتخفيض هذه املصاريف بسبب اإلقفال  ويعودم، 2020سبتمبر  30ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 6.8%، وبمقدار 59.2 واإلعالن بنسبة والدعاية والترويجمصاريف الهدايا،  انخفضت وقدكورونا.  جراء جائحةفي اإليرادات الذي حصل  والتراجع

املتعلقة بعموالت  املصاريف وانخفضتخالل هذه الفترة. كما  وإعالنمليون ريال سعودي، بسبب عدم قيام الشركة بالتعاقد مع شركات دعاية 

 ومامصاريف الرواتب  تانخفض وأيضا. واإليراداتمليون ريال سعودي، نتيجة التراجع في عمليات البيع  5.2%، وبمقدار 65.3 واإلعالن بنسبةالبيع 

مصاريف أتعاب التسويق  موظف. وانخفضت 56إلى  87من مليون ريال سعودي، نتيجة تراجع عدد املوظفين  4.2%، وبمقدار 35.1في حكمها بنسبة 

 .مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بتخفيض عدد نشاطات التسويق خالل هذه الفترة 3.4%، وبمقدار 48.9بنسبة 
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 واإلدارية العمومية يفاملصار  7.5.6
 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات واإلدارية العمومية املصاريف (:25) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م
 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  

املراجعة)

) 

املراج )

(ة  
(املراجعة)  

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

حكمها في وما رواتب  126,955 
132,01

6 
115,918 %4.0 (%12.2) (%4.4) 87,118 60,002 (%31.1) 

حكومية رسوم  6,554 9,868 11,886 %50.6 %20.4 %34.7 7,917 8,892 %12.3 

بنكية رسوم  6,689 8,447 8,387 %26.3 (%0.7) %12.0 6,334 3,986 (%37.1) 

 (5.3%) 3,871 4,086 14.7% 11.6% 17.9% 5,924 5,306 4,502 صيانة

 في انخفاض مخصص( )عكس

 تجارية، مدينة ذمم قيمة

 صافي

2,573 (4,285) 4,634 (%266.5) (%208.1) %34.2 5,501 4,214 (%23.4) 

عامة منافع  5,342 4,399 4,536 (%17.7) %3.1 (%7.9) 3,545 2,755 (%22.3) 

مهنية أتعاب  9,969 3,677 4,516 (%63.1) %22.8 (%32.7) 3,067 4,947 %61.3 

 (39.7%) 1,721 2,854 (5.5%) (12.7%) 2.3% 4,085 4,680 4,573 سفر

 (70,5%) 744 2,525 11.6(%) 7.3% (27.2%) 3,246 3,026 4,158 ضيافة

 4.4% 2,600 2,490 (7.7%) (4.0%) (11.2%) 3,220 3,353 3,776 تأمين

 428.4% 10,653 2,016 (37.7%) (58.1%) (7.4%) 2,009 4,790 5,173 إيجار

التشغيل قبل ما مصاريف  670 3,874 983 %478.2 (%74.6) %21.1 870 300 (%65.5) 

 (2.6%) 17,736 18,202 18.0% 28.1% 8.8% 26,307 20,538 18,885 أخرى 

 199,819 اإلجمالي
199,68

9 
195,651 (%0.1) (%2.0) (%1.0) 146,525 122,421 (%16.5) 

اإليرادات إجمالي من كنسبة الرئيسية األداء قياس مؤشرات  

والعمومية اإلدارية املصاريف  %17.8 %17.3 %17.6 (0,43) 0,28 (0,15) %17.0 %26.4 9,38 

          

املوظفين عدد           

 اإلدارية املصاريف تحت

 والعمومية
845 805 778 (%4.7) (%3.4) (%4.0) 786 571 (%27.4) 

 م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .املالية للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و

 رواتب وما في حكمها

مليون ريال سعودي في السنة  132.0م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  127.0% من 4.0بنسبة في حكمها  ومامصاريف الرواتب  ارتفعت

 اإلقامات. العمل وتجديدالحكومية املتعلقة بتأشيرات  والرسوم رواتب املوظفينم، بسبب زيادة 2018املالية 

مليون ريال سعودي في  115.9م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  132.0% من 12.2بنسبة في حكمها  ومامصاريف الرواتب  انخفضت

 العمل. بتأشيراتاملصاريف املتعلقة  انخفاضاملوظفين، مما أدى أيضا إلى  وعددم، بسبب تخفيض رواتب 2019السنة املالية 

 60.0م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  87.1% من 31.1بنسبة في حكمها  ومامصاريف الرواتب  انخفضت

موظف إلى  786من عدد املوظفين  انخفاض إلىم، ويعزي ذلك بشكل رئيس ي 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 ظف.مو  571
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 رسوم حكومية

الرسوم الحكومية  ارتفعت. واإلقامة باإلضافة إلى رسوم للبلدية وغرفة التجارة العمل بتراخيصتتكون الرسوم الحكومية من املصاريف املرتبطة 

تكلفة رسوم  ارتفاعتيجة م، ن2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  9.9م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.6% من 50.6بنسبة 

 من قبل الحكومة. واإلقامة تراخيص العمل

م، 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  11.9م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  9.9% من 20.4الرسوم الحكومية بنسبة  ارتفعت

 مجددا. اإلقامة تجديد الدولة برفع رسوم حيث قامت

مليون ريال سعودي  8.9م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  7.9% من 12.3الرسوم الحكومية بنسبة  ارتفعت

 اإلقامة من قبل الحكومة للسنة الثالثة على التوالي. تجديدبسبب رفع رسوم  م،2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 رسوم بنكية

 أنالضمان. تجدر اإلشارة إلى  وخطاباتاملستندية  االعتماداتاملصرفية املرتبطة بفتح وإغالق  والرسوم االئتمانيةعبارة عن عموالت البطاقات  وهي

  كبير مع التغيرات في اإليرادات. تتماش ى بشكلالتغيرات في هذه املصاريف 

 صيانة

تتغير  . لمالليالحاسب  وأجهزة والسيارات واملبانيفي مواقع الشركة باإلضافة إلى املكاتب اإلدارية  والعاملينترتبط بالصيانة الخاصة بسكن املوظفين 

 يرا خالل الفترة السابقة نتيجة اإلضافات الطفيفة على هذه األصول.ثهذه املصاريف ك

 في قيمة ذمم مدينة تجارية، صافي انخفاض( مخصص س)عك

ب املبسطة عند احتسا الطريقة وتستخدم (9)املالي رقم  للتقريرالدولي  املعياراملجموعة على  العقود تعتمدوموجودات  التجاريين للمدينينبالنسبة 

 من ذلك بإثبات مخ التغيراتتقوم املجموعة بمتابعة  وال ،عليهاخسائر االئتمان املتوقعة 
ً
ى خسارة بناًء عل صصفي مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال

 إلى الخبرة السابقة في ماليةإعداد كل قوائم  بتاريخان املتوقعة على مدى العمر خسائر االئتم
ً
. قامت املجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادا

 .االقتصادية والبيئة باملدينينالخاصة  املستقبليةبالعوامل  تعديلها يتمخسائر االئتمان، والتي 

 عامة مناف 

 بشكل خاص.  والكهرباءمصاريف املنافع عامة باملصاريف املتعلقة باملياه  ترتبط

 مهنية أتعاب

واستشارات مالية محاسبات مالية معينة  تطبيقآخرين يقومون بمساعدة الشركة في  ومستشارينهذه األتعاب بمصاريف تدفع للمدقق املالي  ترتبط

 اليةمليون ريال سعودي في السنة امل 3.7م الى 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  10.0% من 63.1بنسبة األتعاب املهنية  انخفضت. ى أخر 

 الربحية. وتحسينفي األمور املتعلقة بالتقارير املحاسبية  وباألخصم، حيث لم تستعين الشركة بمستشارين ماليين 2018

 سفر

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  2.9من  %39.7بنسبة  انخفضت وقداإلداريين،  املوظفينبمصاريف سفر  ترتبط

 م، نتيجة جائحة كورونا.2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.7م إلى 2019

  يافة

 3.0م الى 2018ريال سعودي في السنة املالية  مليون  4.2% من 27.2بنسبة  انخفضت وقدبمصاريف ضيافة الزوار مثل الوفود األجنبية،  ترتبط

فترة  فيمليون ريال سعودي  2.5% من 70.5بنسبة  وانخفضت. كما والزوارم، نتيجة تراجع عدد الوفود 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية 

 م، نتيجة جائحة كورونا.2020سبتمبر  30املنتهية في  مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 0.7م إلى 2019سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 تأمين

 تشهد تغيرات كبيرة خالل الفترة السابقة، نتيجة ثبات التكلفة. باإلدارة ولمالخاصة  والسياراتاملباني  ترتبط بتأمين

 اإليجارات

جانب املكاتب اإلقليمية لقسم  إلىالرئيس ي إلدارة الفنادق  واملكتبنفقات اإليجارات بصور أساسية بتكاليف استئجار موقع الشركة الرئيس ي  ترتبط

 يون مل 2.0م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  4.8% من 58.1بنسبة اإليجار  وقد انخفضت مصاريفموظفي الشركة.  وإقامةالترفيه 

مصاريف اإليجار بنسبة  ارتفعت. (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  املعيار اعتمادذلك بشكل رئيس ي الى  ويعودم، 2019ريال سعودي في السنة املالية 
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أشهر املنتهية  لتسعةمليون ريال سعودي في فترة ا 10.6م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  2.0% من 428.4

 ضمن اإلضافات في قائمة الدخل الشامل. تحتسبكانت  والتيمللغاة بسبب زيادة مصاريف إيجار املشاريع ا م،2020سبتمبر  30في 

 ما قبل التشغيل مصاريف

 م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  0.7% من 487.2بنسبة  ارتفعت وقد افتتاحهاالتي تنوي الشركة  والفنادقهذه املصاريف باملراكز  ترتبط

 .إلى إضافة ثالث فنادق م، نتيجة2019ة مليون ريال سعودي في السنة املالي 3.9الى 

 أخرى  مصاريف

 20.5% من 28.1بنسبة  ارتفعت وقدالتدريب.  شحن ومصاريف ،نظافة ،مواصالت ،واملطبوعاتاملصاريف األخرى مصاريف القرطاسية  تشمل

 مصاريف التدريب نتيجة زيادةم، 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  26.3م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية 

 

 األخرى ( املصاريف) اإليرادات 8.5.6
 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات األخرى ( املصاريف) اإليرادات صافي (:26) رقم الجدول 

ألف ريال سعودي  

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م
 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

نمو 

 مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

التغير لفترة 

سبتمبر 30  

-م 2019 

م2020  
 )معلومات

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

)معلومات 

 اإلدارة(

 استبعاد( خسارة) ربح

ومعدات ممتلكات  
ينطبق ال %73.3 (%2123.4) (30,228) (17,442) 862  959 157 (%83.6) 

الخردة األصول  بيع  367 236 13 (%35.7) (%94.5) (%81.2) 13 91 %600.0 

األجنبية العمالت فرق   126 41 34 (%67.5) (%17.1) (%48.1) 24 147 %512.5 

 استثمار شراء في خسارة

 الشريك
ينطبق ال 0 (226) 0 ينطبق ال (%100.0)  ينطبق ال 0 0   

اإليجار عقد إنهاء رسوم ينطبق ال (18,185) 0 0  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال 0 0   

 حق من التخلص من ربح

األصول  استخدام  
ينطبق ال 3,289 0 0 ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال 1,458 0   

 وزارة من األموال رد

 العمل وزارة/  الداخلية

الزائد للدفع  

ينطبق ال 4,163 0 0 ينطبق ال  ينطبق ال   4,163 0 (%100.0) 

 للغرامة املياه وزارة من رد

 املدفوعة
ينطبق ال 1,129 0 0 ينطبق ال  ينطبق ال   1,129  (%100.0) 

ينطبق ال (18) 0 0 أخرى  ينطبق ال  ينطبق ال   (18) 0 (%100.0) 

ينطبق ال 128.9% (1383.5%) (39,803) (17,391) 1,355 اإلجمالي  6,270 1,853 (%70.4) 

اإليرادات إجمالي من كنسبة الرئيسية األداء قياس مؤشرات  

( املصاريف) اإليرادات

 األخرى 
%0.1 (%1.5) (%3.6) (1,63) (2,07) (3,71) %0.7 %0.4 (0,33) 

 للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة ولفترة م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات اإلدارة معلومات: املصدر

 .املالية
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 .م2020و م2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات الربح صافي (:27) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 

السنة 

 املالية

 2017م

السنة 

 املالية

 2018م

السنة 

 املالية

 2019م
 نمو سنوي 

-م 2017

م2018  

 نمو سنوي 

-م 2018

م2019  

 نمو مركب

 2017م ـــــ

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2019  

فترة 

التسعة 

أشهر 

املنتهية في 

سبتمبر  30

م2020  

 

التغير 

 30لفترة 

 سبتمبر

-م 2019 

م2020  )معلومات 

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

 )معلومات

 اإلدارة(

 قبل( الخسارة) الربح

 الزكاة
ينطبق ال %84.2 (%986.0) (142,989) (77,642) 8,763  (46,956) (106,392) %126.6 

 0.0% 1,243 0 0.0% (100.0%) (2197.4%) 0 1,594 (76) الزكاة

 السنة( خسارة) ربح

الفترة/  
ينطبق ال %88.0 (%975.4) (142,989) (76,048) 8,687  (46,956) (105,149) %123.9 

الخر الشامل الدخل ينطبق ال (%133.4) (%18.0) 470 (1,406) (1,715)   100 (60) (%160.0) 

الشامل الدخل إجمالي ينطبق ال %84.0 (%1210.9) (142,519) (77,454) 6,972   (46,856) (105,209) %124.5 

 مبرسبت 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .املالية للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020و م2019

 

 املوحدة املالي املركز  قائمة 6.6
 .م2020سبتمبر  30م و2019م و2018م و2017ديسمبر 31قائمة املركز املالي املوحدة كما في  (:28الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

 )املفحوصة(

 املوجودات

 املوجودات املتداولة

 76,343 33,828 53,655 62,045 نقدية وشبه نقدية

 104,146 105,554 104,426 80,947 مدينون 

مصاريف مدفوعة مقدما 

 وموجودات متداولة أخرى 
191,709 160,856 108,303 109,567 

 26,515 26,122 27,868 29,549 مخزون

 316,571 273,807 346,805 364,250 إجمالي املوجودات املتداولة

 املوجودات الغير املتداولة

 104,564 114,795 96,644 98,628 استثمار في مشاريع مشتركة

ممتلكات ومعدات ومشاريع 

 تحت اإلنشاء
1,334,426 1,309,606 1,215,666 1,119,988 

 795,049 1,500,485 0 0 موجودات حق االستخدام

إجمالي املوجودات الغير 

 املتداولة
1,433,054 1,406,250 2,830,946 2,019,601 

 2,336,172 3,104,753 1,753,055 1,797,304 إجمالي املوجودات

 املطلوبات وحقوق املساهمين

 املطلوبات املتداولة

دائنون ومطلوبات متداولة 

 أخرى 
316,002 362,315 253,185 246,264 

قروض قصيرة األجل وقسط 

متداول من قروض طويلة 

 األجل

182,696 219,279 243,156 380,772 

قسط متداول من التزامات 

 عقود اإليجار
0 0 269,719 221,747 
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 13,542 16,878 16,878 18,472 مخصص زكاة

 862,325 782,938 598,472 517,170 إجمالي املطلوبات املتداولة

الغير املتداولة املطلوبات  

 0 0 102,199 105,424 إيجار مستحق

قسط غير متداول من قروض 

 طويلة األجل
436,415 405,486 379,061 331,614 

قسط غير متداول من التزامات 

 عقود اإليجار
0 0 1,440,865 756,052 

مخصص نهاية الخدمة 

 للموظفين
68,686 64,566 62,076 51,577 

الغير إجمالي املطلوبات 

 املتداولة
610,525 572,251 1,882,002 1,139,243 

 2,001,568 2,664,940 1,170,723 1,127,695 إجمالي املطلوبات

 حقوق املساهمين

 550,000 550,000 550,000 550,000 رأس املال

 0 0 71,693 71,693 احتياطي نظامي

 (8,069) (8,009) (8,479) (7,073) احتياطيات أخرى 

مبقاه )خسائر متراكمة( أرباح  54,989 (30,882) (102,178) (207,327) 

 334,604 439,813 582,332 669,609 إجمالي حقوق املساهمين

إجمالي املطلوبات وحقوق 

 املساهمين
1,797,304 1,753,055 3,104,753 2,336,172 

 مؤشرات قياس األداء

 (4.5%) (4.6%) (4.3%) 0.5% العائد على األصول 

 (31.4%) (32.5%) (13.1%) 1.3% العائد على حقوق املساهمين

 0.37 0.35 0.58 0.70 النسبة املتداولة

 62 35 29 24 متوسط أيام الذمم املدينة

 17 12 11 12 متوسط عمر املخزون

 62 43 39 34 متوسط أيام الذمم الدائنة

 17 2 1 2 دورة تحويل النقد

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .املالية للمؤشرات اإلدارة وتحليل. م2020

بشكل مباشر من املوجودات الغير متداولة، التي  تتألفوكانت م، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2,336.2بلغت موجودات الشركة 

 م. 2020سبتمبر  30% من اإلجمالي كما في 86.4شكلت 

 فعتارت ولكنها، م2017ديسمبر  31مقارنة بالسنة املالية املنتهية في  م2018 ديسمبر 31املنهية في  في السنة املالية جذري لم تشهد املوجودات تغيير 

موجودات  ارتفاعم، نتيجة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2,830.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1,406.2من 

رين ( والذي يتطلب من املستأج16ذلك إلى اعتماد املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) ويعودمليون ريال سعودي.  1,500.5بمقدار  االستخدامحقوق 

جار كبنود مدرجة داخل قائمة املركز املالي )باستثناء بعضا منها حسب شروط معينة( واملحاسبة عنها كعقود اإليجار ياملحاسبة عن كافة عقود اإل 

 انخفضتالتمويلي. وبموجب هذا املعيار سيقوم املستأجر بإثبات األصل الذي يمثل الحق في استخدام املوجودات املعنية خالل فترة اإليجار. 

إلى ذلك  ويعودم، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2,336.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2,830.9من  املوجودات

"شركة مجموعة عبد مليون ريال سعودي، حيث اتفقت اإلدارة مع املساهم الرئيس ي للمجموعة  682,0موجودات حق االستخدام بملغ  استبعاد

م، على تغيير شروط اإليجار 2020الربع الثاني من عام  ل، خال) املحسن الحكير القابضة"( املالك ملعظم األراض ي والفنادق التي تديرها الشركة

يجار إبدل  إلى على هذه االتفاقية تم تغيير عقود اإليجار من املقابل الثابت )الدفعة السنوية الثابت( وبناء .وتعديل عقود عدد من الفنادق املستأجرة

 .)بدل إيجار بناء على نسبة معينة من إيرادات الفنادق(

% من 56.9من املطلوبات الغير متداولة، التي شكلت  وكانت تتألفم، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2,001,5الشركة بلغت مطلوبات 

ليون ريال سعودي م 1,170,7من  ارتفعت ولكنهام، 2018يير كبير في السنة املالية ملطلوبات تغا م. لم تشهد2020سبتمبر  30كما في  املطلوبات إجمالي

مليون  1,440.9إلتزامات عقود اإليجار بمقدار  ارتفاعم، نتيجة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.664.9م إلى 2018ديسمبر  31كما في 
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ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.664.9من  املطلوبات انخفضت(. 16لتقرير املالي رقم )ذلك إلى اعتماد املعيار الدولي ل سعودي، ويعودريال 

ذلك إلى استبعاد التزامات عقود اإليجار نتيجة تغيير شروط عقود إيجار  ويعودم، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  62م إلى 2019

 الفنادق.

 املتداولة املوجودات 1.6.6
 م.2020سبتمبر  30م و2019م و2018م و2017ديسمبر 31(: املوجودات املتداولة كما في 29الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

نقديةنقدية وشبه   62,045 53,655 33,828 76,343 

 104,146 105,554 104,426 80,947 مدينون 

مصاريف مدفوعة مقدما 

 وموجودات متداولة أخرى 
191,709 160,856 108,303 109,567 

 26,515 26,122 27,868 29,549 مخزون

 316,571 273,807 346,805 364,250 إجمالي املوجودات املتداولة

سبتمبر  30ي فم والقوائم املالية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املالية املنتهية في : املصدر

 م2020

 النقدية وشبه النقدية 6.6.1.1
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما النقدية وشبه النقدية(: 30) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

 73,070 3,458 5,278 2,713 النقد في الصندوق 

 3,273 30,370 48,377 59,332 النقد في البنوك

 76,343 33,828 53,655 62,045 اإلجمالي

 .م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 املدينون  6.6.1.2
 م.2020سبتمبر  30م و2019م و2018م و2017ديسمبر  31املدينون كما في  (:31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

 124,177 121,379 115,987 89,306 مدينون تجاريون 

ناقصا: مخصص الديون 

 املشكوك في تحصيلها
(8,359) (11,561) (15,825) (20,031) 

 104,146 105,554 104,426 80,947 اإلجمالي

 .م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

نسبة الذمم املدينة التجارية من جهات حكومية وشبه حكومية  م، وتشكل2020سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 124.2بلغ رصيد املدينون 

يوم والتي بدورها تتعلق  360مم تأخر سدادها عما يزيد على ذيرتبط ب رصيد املدينون من  %24.8. وتجدر اإلشارة إلى أن % من إجمالي الذمم54.0

 . حكومية وشبه حكوميةبشكل رئيس ي بجهات 

م، ويعود ذلك 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  116,0م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  89,3ارتفع رصيد املدينون من 

 . اإليرادات ومستوى النشاط التجاري بوجه عام وزيادةمية وشبه حكومية تأخر سداد ذمم جهات حكو ل بشكل رئيس ي

م، بسبب 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  121,4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  116,0ارتفع رصيد املدينون من  

 املستحقة عليها. ذمماألخرى في سداد ال زيادة اإليرادات من الجهات الحكومية التي تأخذ وقت أكثر من األطراف

 م، بسبب2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  124,2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  121,4ارتفع رصيد املدينون من 

دم تحصيل الشركة كامل هذه املبالغ مليون ريال سعودي نتيجة استأجراها بعض الفنادق وع 48.5بمقدار  رصيد الديون من وزارة الصحة ارتفاع

املستحقة عليها. تجدر اإلشارة إلى  الذمموشركات خاصة في سداد  جهات حكومية وشبه حكوميةم، ويضاف إلى ذلك تأخر 2020سبتمبر  30كما في 

 م.2020أن الشركة قامت بتحصيل معظم مستحقاتها من وزارة الصحة خالل الربع األخير من السنة املالية 
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 اریاملبسطة من املع قةیالطر  قی( بتطب9املجموعة على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) تعتمد ،النسبة ملخصص الديون املشكوك في تحصيلهاوب 

مصفوفة مخصص بناء على الخبرة السابقة للمجموعة  بتكوينعلى مدى العمر. كما قامت املجموعة  املتوقعة باحتساب خسائر االئتمان وتقوم

لدولي ااملعيار  تجدر اإلشارة إلى أن الشركة بدأت بتطبيق .ةیاالقتصاد ئةیوالب نينیالخاصة باملد ةیاالئتمان، واملعدلة بالعوامل املستقبل خسائر بشأن

ر أي ا املعياذمليون ريال سعودي ولكن لم يكن له 7.5رصيد املدينين بمقدار إلى انخفاض في  لكذم وأدى 2018في السنة املالية ( 9للتقرير املالي رقم )

مخصصات إضافية للذمم املدينة املشكوك في تحصيلها بتكوين مخصص قدره  ذاملدينة في الفترات الالحقة. تقوم الشركة بأخ الذممتأثير على قيمة 

 يوما.  720من األرصدة التي مض ى عليها أكثر من  %100.0يوما وما يعادل 360من األرصدة التي مض ى عليها أكثر من  50%

 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما تحصيلها في املشكوك الديون  مخصص في الحركة(: 32) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

 15,825 11,561 8,359 5,889 في بداية السنة

تأثير تطبيق املعيار الدولي لإلبالغ 

9املالي رقم   
0 7,522 0 0 

 4,214 4,634 (4,285) 2,573 املحمل )معكوس( خالل السنة

 (8) (370) (35) (103) املبالغ املشطوبة خالل العام

 20,031 15,825 11,561 8,359 في نهاية السنة

 م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م.2020سبتمبر  30م و2019م و2018م و2017ديسمبر 31(: أعمار الذمم املدينة كما في 33الجدول رقم )

 اإلجمالي ألف ريال سعودي

 غير متأخرة السداد ولم تخفض قيمتها
متأخرة السداد ولم تخفض 

متأخرة عن السداد وانخفضت  قيمتها

 30أقل من  قيمتها

 يوما

إلى  31من 

يوما 60  

إلى  61من 

يوما 90  

إلى  91من 

يوما 180  

 180أكثر من 

 يوما

2017ديسمبر  31  89,306 17,476 10,371 9,836 15,358 32,040 4,225 

2018ديسمبر  31  115,978 15,123 10,743 21,634 31,528 35,841 1,108 

2019ديسمبر  31  121,379 15,193 8,467 19,669 27,683 49,259 1,108 

2020سبتمبر  30  124,176 10,103 7,697 35,339 22,548 48,489 0 

 م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

  املدفوعة املصاريف 6.6.1.3
 
 األخرى  املتداولة واملوجودات مقدما

  املدفوعة املصاريف (:34) رقم الجدول 
ً
 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما األخرى  املتداولة واملوجودات مقدما

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

 23,693 25,385 60,775 89,212 مصاريف مدفوعة مقدما

مبالغ مستحقة من جهات ذات 

 عالقة
38,170 47,364 34,702 41,904 

 17,992 19,672 26,128 44,820 دفعات مقدمة إلى موردين

 13,523 11,937 12,861 6,007 إيرادات غير مقدم بها فواتير

 1,630 2,048 2,520 2,968 ذمم موظفين مدينة

 10,825 14,559 11,208 10,532 موجودات متداولة أخرى 

 109,567 108,303 160,856 191,709 اإلجمالي

م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر  

مليون ريال  160,9م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  191,7انخفضت املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة األخرى من 

مليون ريال سعودي، نتيجة إلى انخفاض  28,4ا بمقدار م، ويعزي ذلك إلى انخفاض املصاريف املدفوعة مقدم2018ديسمبر  31سعودي كما في 

الترفيه  ومراكزبسبب عدم قيام الشركة بدفع مستحقات إيجار بعض الفنادق مليون ريال سعودي،  30,7رصيد اإليجارات املدفوعة مقدما بمقدار 

 18,7الدفعات املقدمة إلى املوردين بمقدار رصيد ذلك انخفاض  بكما هو منصوص في العقود، نتيجة انخفاض في السيولة. صاح بشكل مسبق

 وقيام الشركة باستالم البضاعة املوردة املتعلقة باأللعاب اإللكترونية. استحقاقها ، نتيجةمليون ريال سعودي
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 جهات ذات عالقة بمقداراملوردين، ارتفاع في رصيد املبالغ املستحقة من الدفعات املقدمة إلى  قابل االنخفاض في املصاريف املدفوعة مقدما ورصيد

ممتلكات و اإلنشاء ع تحت اريمشبسبب تحويل مصاريف  مليون ريال سعودي، والتي تتعلق بمصاريف تشغيلية واستثمارية بشكل رئيس ي، 9,2

 ادات.مع الزيادة في اإلير مليون ريال سعودي، مما يتماش ى  6,8. أيضا، ارتفعت اإليرادات الغير مقدم بها فواتير بمقدار إلى  املساهم الرئيس ي ومعدات

مليون ريال  108,3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  160,9انخفضت املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة األخرى من 

ليون ريال سعودي. كان ذلك م 35,4م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض في املصاريف املدفوعة مقدما بمقدار 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم اعتماد بسبب مليون ريال سعودي،  35,3نتيجة إلى استحقاق انخفاض رصيد اإليجارات املدفوعة مقدما بقيمة 

الغ املستحقة من والذي أدى إلى احتساب جزء من هذه املدفوعات ضمن موجودات حقوق االستخدام. صاحب ذلك انخفاض رصيد املب ،(16)

من مجمل رصيد  مليون ريال سعودي، نتيجة قيام الشركة بخصم قيمة اإليجار املستحقة إلى املساهم الرئيس ي 12,7األطراف ذات العالقة بمقدار 

 6,5ملوردين بمقدار من الشركة القابضة مقابل مدفوعات أخرى متوجبة عليها. يضاف إلى ذلك انخفاض في الدفعات املقدمة إلى ااملبالغ املستحقة 

 بسبب إعادة تبويب هذه املصاريف ضمن اإلضافات في األصول الثابتة.  مليون ريال سعودي،

مليون ريال  109,6م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  108,3ارتفعت املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة األخرى من 

مليون ريال سعودي نتيجة  7,2م، ويعود ذلك إلى ارتفاع في رصيد املبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة بمقدار 2020سبتمبر  30سعودي كما في 

بمقدار  واملتعلقة بشراء معدات ترفيه. وصاحبه ارتفاع في رصيد اإليرادات الغير مقدم بها فواتير الفاخر الترفيهشركة إلى ارتفاع املبالغ املستحقة من 

مليون ريال سعودي نتيجة  3,7ريال سعودي واملرتبطة بوزارة الصحة. وقد قابلهما انخفاض في رصيد املوجودات املتداولة األخرى بمقدار مليون  1,6

مليون ريال سعودي، بسبب قيام الشركة باسترداد مبالغ مدفوعة مقدما، ومتعلقة بعمليات  3,3إلى انخفاض رصيد املدينون الخرون بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة إلى تراجع مصاريف  1,7لتي تم إغالقها. باإلضافة إلى ذلك انخفض رصيد املصاريف املدفوعة مقدما بمقدار الفنادق ا

 .مليون ريال سعودي 1,7رصيد الدفعات املقدمة إلى املوردين بمقدار تجديد اإلقامة املدفوعة مقدما بسبب خفض عدد املوظفين. كما وانخفض 
 

 املخزون 6.6.1.4
 م 2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما املخزون (:35) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(معلومات اإلدارة)  

 12,758 12,306 11,000 11,604 قطع غيار

 6,935 7,582 8,248 8,415 مواد خام ولوازم

 7,378 4,983 6,766 6,791 ألعاب أطفال

 2,760 3,790 4,056 3,836 أطعمة ومشروبات

 3,257 3,183 3,251 3,752 أخرى 

 33,088 31,844 33,321 34,398 اإلجمالي

ناقصا: مخصص بضاعة 

 بطيئة الحركة
(4,849) (5,453) (5,722) (6,573) 

 26,515 26,122 27,868 29,549 الصافي

 .م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م2020 سبتمبر 30 في كما املخزون أعمار (:36) رقم الجدول 

ألف ريال 

 سعودي
يوما 30أقل من  اإلجمالي النوع  

 60إلى  31من 

 يوما

 90إلى  61من 

 يوما

 180إلى  91من 

 يوما

 180أكثر من 

 يوما

2020سبتمبر  30  
 10,451 209 2 509 1,587 12,758 قطع غيار

 7,029 1,913 1,622 2,896 6,870 20,330 أخرى 

 م 2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة معلومات: املصدر

م، والتي تعتبر أكبر فئة بين 2020سبتمبر  30م إلى 2017ديسمبر  31على مدار السنوات من إجمالي املخزون  % من36.0معدل  الغيارشكلت قطع 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  23,3م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  34,4إجمالي املخزون من  ضحسابات املخزون. انخف

ألف ريال سعودي نتيجة إلى كون حاجة الشركة من استخدام مخزون قطع  604م، ويعزي ذلك إلى انخفاض مخزون قطع الغيار بمقدار 2018

 ألف ريال سعودي. 501ذه الفترة. كما انخفض مخزون األخرى املتضمنة لــمواد تنظيف وغسيل بمقدار الغيار أكبر من املشتريات خالل ه
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م، ويعزي ذلك إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  26,1م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  27,9انخفض املخزون من 

مخزون األطعمة باإلضافة إلى  ،ألف ريال سعودي 666سعودي ومخزون املواد الخام بمقدار يون ريال مل 1,8انخفاض مخزون ألعاب األطفال بمقدار 

ا الفرق. كما قابل ذلك ارتفاع في مخزون قطع الغيار بمقدار ذسعودي، بسبب بيعهم وعدم تعويض املشتريات هألف ريال  266واملشروبات بمقدار 

 مليون ريال سعودي. 1,3

م، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  26,5م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  26,1فاعا طفيفا من ارتفع املخزون ارت

ألف ريال سعودي، نتيجة  452مليون ريال سعودي، وارتفاع مخزون قطع الغيار بمقدار  2,4ويعزي ذلك إلى ارتفاع مخزون ألعاب األطفال بمقدار 

ا ذمليون ريال سعودي نتيجة بيعهم عدم قدرة املشتريات تعويض ه 1,0بل ذلك انخفاض في مخزون األطعمة واملشروبات بمقدار تراجع اإليرادات. قا

 الفرق خالل النشاط بسبب تراجعها.

 . املفقودة لقطعاإلى صافي القيمة القابلة للتحقيق باإلضافة إلى  الغيار استناًداقطع في  الحركة بشكل أساس ي يتعلق مخصص املخزون البطيء

 

 املتداولة غير املوجودات 2.6.6
  م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما أخرى  متداولة موجودات (:37) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

 104,564 114,795 96,644 98,628 استثمار في مشاريع مشتركة

ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت 

 اإلنشاء
1,334,426 1,309,606 1,215,666 1,119,988 

 795,049 1,500,485 0 0 موجودات حق االستخدام

 2,019,601 2,830,946 1,406,250 1,433,054 إجمالي املوجودات غير املتداولة

سبتمبر  30ي فم والقوائم املالية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 .م2020

صافي م، بينما شكل 2020سبتمبر  30كما في  مجموع املوجودات غير املتداولةمن  %55.5نسبته  ل صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات ماشك

 .م2020سبتمبر  30كما في  مجموع املوجودات غير املتداولةمن  %39.4االستخدام ما نسبته حق  موجودات

 املمتلكات واآلالت واملعدات 6.6.2.1
 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما واملعدات والالت للممتلكات الدفترية القيمة صافي (:38) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

 732,104 786,237 822,567 718,945 تحسينات املباني املستأجرة

 190,739 213,014 233,439 243,699 معدات الترفيه

 67,195 77,838 85,234 84,854 األثاث والتركيبات

 372 1,112 2,926 5,323 السيارات

 30,262 34,720 36,994 37,714 أجهزة التكييف

 13,908 17,267 21,622 23,985 أجهزة الحاسب اللي

 53,035 61,202 69,772 78,020 األدوات

 1,087,615 1,191,390 1,272,554 1,192,540 اإلجمالي

 32,373 24,276 37,052 141,886 املشاريع تحت اإلنشاء

 1,119,988 1,215,666 1,309,606 1,334,426 صافي القيمة الدفترية

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م2020
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 م2020 سبتمبر 30 في كما األساسية املوجودات لفئات املقدرة اإلنتاجية األعمار (:39) رقم الجدول 

اإلنتاجية املقدرةاألعمار  فئة املوجودات  

 األعمار اإلنتاجية أو فترة اإليجار، أيهما أقصر تحسينات املباني املستأجرة

سنوات 10إلى  4 معدات الترفيه  

سنوات 8إلى  4 األثاث والتركيبات  

سنوات 5إلى  4 السيارات  

سنوات 10إلى  4 أجهزة التكييف  

 سنوات 4 أجهزة الحاسب اللي

سنوات 10إلى  3 األدوات  

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م 2020

 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما واملعدات والالت املمتلكات على اإلضافات (:40) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

 7,828 27,925 32,503 50,166 تحسينات املباني املستأجرة

الترفيهمعدات   68,217 36,399 19,713 11,847 

 3,722 10,657 8,883 5,270 األثاث والتركيبات

 82 237 13 723 السيارات

 736 3,848 4,040 5,212 أجهزة التكييف

 1,963 4,837 5,926 5,018 أجهزة الحاسب اللي

 271 988 2,073 2,162 األدوات

 26,449 68,205 89,837 136,768 اإلجمالي

 12,374 36,600 78,088 236,917 املشاريع تحت اإلنشاء

 38,823 104,805 167,925 373,685 صافي القيمة الدفترية

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م2020

 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما واملعدات والالت املمتلكات استهالكات (:41) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2018ديسمبر   31 

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

 48,499 67,516 63,218 51,679 تحسينات املباني املستأجرة

 32,263 43,506 48,109 46,942 معدات الترفيه

 14,443 20,325 20,805 21,786 األثاث والتركيبات

 815 2,023 2,411 2,815 السيارات

 6,124 8,084 7,273 6,133 أجهزة التكييف

الليأجهزة الحاسب   10,823 10,911 10,145 5,364 

 8,621 12,772 13,941 14,399 األدوات

 116,129 164,371 166,668 154,577 اإلجمالي

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 م2020

 العلم أنوفقا إلستراتيجية الشركة، املتوافقة مع ممارسات شركات إدارة الفنادق العاملية، تختار الشركة استئجار األصول بدال من امتالكها. مع 

كما في تاريخ  مالي فنادق الشركةإجمن  %70حوالي  تشكل ( فندق24)والبالغ عددها  معظم الفنادق مقامه على أراض ي مملوكة ألطراف ذو عالقة

من مجمل صافي القيمة  %65.4أساسا من التحسينات في العقارات املستأجرة التي شكلت  املمتلكات والالت واملعدات. وقد كانت تتألف هذه النشرة

 الدفترية. وقد تم تسجيل كافة أصول الشركة بالتكاليف التاريخية ناقص رسوم اإلهالك. 
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  باني املستأجرةتحسينات امل

 مليون ريال سعودي وكانت تتعلق بنفقات الصيانة 32,5م، 2018على تحسينات املباني املستأجرة، في السنة املالية  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

مليون ريال سعودي،  152,5مة الرأسمالية ملراكز الترفيه القائمة والفنادق. كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت اإلنشاء التي تقدر بقي

 مليون ريال سعودي. 49,7واملتعلقة بفندق بارك إين الجبيل، راديسون بلو جدة، سكاي زون حكير تيم. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة 

 وكانت تتعلق بنفقات الصيانة مليون ريال سعودي 27,9م، 2019على تحسينات املباني املستأجرة، في السنة املالية  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

 مليون ريال 31,8الرأسمالية ملراكز الترفيه والتجارية القائمة والفنادق. كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت اإلنشاء التي تقدر بقيمة 

مليون ريال سعودي، املرتبطة باألماكن  70,6سعودي، واملتعلقة بعمليات ترميم الفنادق األساسية بشكل رئيس ي. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة 

 املغلقة هذه الفترة، وباألخص مراكز الترفيه.

مليون ريال سعودي  7,8، م2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في على تحسينات املباني املستأجرة،  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

الترفيه والتجارية القائمة والفنادق. كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت اإلنشاء التي تقدر  وكانت تتعلق بنفقات الصيانة الرأسمالية ملراكز

مليون ريال سعودي، واملتعلقة بعمليات ترميم الفنادق األساسية بشكل رئيس ي ومركز ترفيهي في اإلحساء. قابل ذلك صافي استبعادات  2,8بقيمة 

 رتبطة باألماكن املغلقة هذه الفترة، وباألخص مراكز الترفيه داخل اململكة.مليون ريال سعودي، وامل 4,3بقيمة 

 معدات الترفيه

. مليون ريال سعودي وكانت تتعلق باملراكز الترفيهية القائمة 36,4م، 2018على معدات الترفيه، في السنة املالية  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

مليون ريال سعودي، واملتعلقة بسكاي زون حكير تايم. قابل ذ لك صافي  3,2كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت اإلنشاء التي تقدر بقيمة 

 مليون ريال سعودي، املرتبطة باألماكن املغلقة.24,8استبعادات بقيمة 

. مليون ريال سعودي وكانت تتعلق باملراكز الترفيهية القائمة 19,7م، 2019على معدات الترفيه، في السنة املالية  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

ريال سعودي، واملتعلقة بكوورا أرينا جدة. قابل ذ لك صافي مليون  5,6كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت اإلنشاء التي تقدر بقيمة 

 مليون ريال سعودي، املرتبطة باألماكن املغلقة. 23,4استبعادات بقيمة 

مليون ريال سعودي  11,8، م2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في على تحسينات املباني املستأجرة،  بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت

 مليون ريال سعودي، واملرتبطة باألماكن املغلقة هذه الفترة. 8,6نت تتعلق باملراكز الترفيهية القائمة. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة وكا

 املشاري  تحت اإلنشاء

نشاء مراكز تكلفة املتكبدة إلجمالي الإنشاء تمتل املشاريع تحت اإلمليون ريال سعودي،  32,4 م2020سبتمبر  30الدفترية الصافية في  قيمةالبلغت 

ة العربية السعودية. نتج عن ذلك ارتباطات رأسمالية قدرها لكلى مركز تجاري جديد في املمإضافة ترفيهية جديدة ومشاريع ترميم عدة فنادق باإل 

 :م2020سبتمبر  30م و2019وم 2018م و2017ديسمبر 31املشاريع تحت اإلنشاء كما في  ويوضح الجدول التالي .مليون ريال سعودي 30,6

 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كمااملشاريع تحت اإلنشاء   (:42) رقم الجدول 

 نسبة اإلنجاز % قيمة العقد ألف ريال سعودي
التاريخ املتوقع إلنجاز 

 املشروع

 املبالغ املدفوعة كما في

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

 املبالغ املتكبدة كما في

م2020سبتمبر  30  

(املفحوصة)  

مشروع رواق قرطبة 

 الرياض
44,56  45,3 

نهاية الربع األول لسنة 

2022 
2,067 2,067 

مشروع الحكير تايم 

 األحساء
9,304 87,3 

نهاية الربع األول لسنة 

2022 
7,128 8,119 

ترميم مشاريع فنادق 

 مختلفة
24,860 85.4 

نهاية الربع األول لسنة 

2021 
5,633 21,224 

 12.5 7,677 مشاريع ترفيهية مختلفة
نهاية الربع األول لسنة 

2022 
963 963 

 32,373 15,791 ال ينطبق 69.8 46,405 اإلجمالي

 .اإلدارة معلومات: املصدر: املصدر
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 واألدوات( أجهزة الحاسب اآللي، أجهزة التكييف، السيارات، األثاث والتركيباتاألصول األخرى )

 وأجهزة األثاث والتركيباتبتتعلق  وكانتمليون ريال سعودي  30,9م، 2018، في السنة املالية على األصول األخرى بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت 

 كما وأن تم تحويل إضافات من املشاريع تحت التي تمت إضافتها في مكاتب الشركة ومراكز الترفيه والفنادق القائمة. التكييف وأجهزة الحاسب اللي

وسنوي ثمامة  يم،ابرك إين الجبيل، راديسون بلو جدة، سكاي زون حكير ت بفندق واملتعلقة مليون ريال سعودي 22.8اإلنشاء التي تقدر بقيمة 

 مليون ريال سعودي، املرتبطة باألماكن املغلقة. 9.0الرياض. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة 

 وأجهزة األثاث والتركيباتبتتعلق  وكانتمليون ريال سعودي  20.7م، 2018، في السنة املالية على األصول األخرى لغت قيمة اإلضافات التي أدخلت ب

شاريع تحت كما وأن تم تحويل إضافات من امل التي تمت إضافتها في مكاتب الشركة ومراكز الترفيه والفنادق القائمة. التكييف وأجهزة الحاسب اللي

مليون  3.5وبكورا أرينا جدة ومركز رواق قرطبة في الرياض. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة  مليون ريال سعودي 11.9اإلنشاء التي تقدر بقيمة 

 ريال سعودي، املرتبطة باألماكن املغلقة.

تتعلق  وكانت مليون ريال سعودي 6,8، م2020سبتمبر  30ية في ، في فترة التسعة أشهر املنتهعلى األصول األخرى بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت 

مليون ريال 1.8في مكاتب الشركة ومراكز الترفيه والفنادق القائمة. قابل ذ لك صافي استبعادات بقيمة  الحاسب اللي وأجهزة األثاث والتركيباتب

 سعودي، املرتبطة باألماكن املغلقة.

 املشتركة املشاري  في االستثمارات 6.6.2.2
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املشتركة املشاريع في االستثمارات (:43) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

ديسمبر  31 نسبة امللكية %

م2017   

 )املراجعة(

ديسمبر  31

م2018  31 

 )املراجعة(

ديسمبر  31

م2019  

 )املراجعة(

سبتمبر  30

م2020  

 )املفحوصة(

ديسمبر  31

م2017   

ديسمبر  31

م2018  31 

ديسمبر  31

م2019  

سبتمبر  30

م2020  

شركة السياحة 

 والتنمية العقارية
48.5 48.5 48.5 48.5 62,981 62,081 65,427 66,373 

شركة أساطير 

للمشاريع الترفيهية 

 املحدودة

50.0 50.0 50.0 50.0 21,388 18,449 20,122 17,573 

 15,919 17,318 0 0 31.0 31.0 0.0 0.0 شركة الترفيه الفاخر

شركة القصيم 

 التجارية املحدودة
50.0 50.0 50.0 50.0 11,702 12,437 8,152 2,651 

شركة ترفيه للسياحة 

 واملشاريع املحدودة
50.0 50.0 50.0 50.0 2,507 3,627 3,726 1,998 

شركة الخليجية 

املحدودةللترفيه   
50.0 50.0 50.0 50.0 50 50 50 50 

 104,564 114,795 96,644 98,628 اإلجمالي

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .م2020

 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املشتركة املشاريع استثمارات في الحركة (:44) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

 )املفحوصة(

 114,795 96,644 98,628 99,588 في بداية السنة

 0 17,869 0 0 إضافات خالل السنة

 (5,567) 16,261 15,950 21,260 الحصة في صافي النتائج

 0 0 (97) 0 الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى 

 2,836 5,476 5,956 5,019 تحمل الخسائر

 (7,500) (21,455) (23,793) (27,239) توزيعات أرباح

 104,564 114,795 96,644 98,628 في نهاية السنة

 سبتمبر 30 يف املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .م2020
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ى تبين شركات مقسمه على املبالغ املستثمرة ونسبة امللكية املوجودة في الجدول أعاله. النقاط في األدن 6االستثمارات في املشاريع املشتركة من تتكون 

 نشاط كل شركة ورأسمالها:

 يون ريال سعودي.مل 100,0تقوم الشركة بإقامة وتشغيل الفنادق، ورأس مالها بمقدر بقيمة  شركة السياحة والتنمية العقارية: .1

 ألف ريال. 500تقوم الشركة بصيانة وتشغيل املراكز الترفيهية، ورأس مالها  :أساطير للمشاري  الترف هية املحدودةشركة  .2

تقوم الشركة بعرض األفالم في دور السينما املغطاة واملفتوحة وأنشطة أخرى لعرض األفالم السينمائية. ورأس مالها  :شركة الترفيه الفاخر .3

 مليون ريال سعودي. 5,0

ألف ريال  500تقوم الشركة بتملك وإدارة وتشغيل وتأجير املجمعات التجارية والترفيهية. ورأس مالها  :شركة القصيم التجارية املحدودة .4

 سعودي.

 ريال سعودي.مليون  1,0تقوم الشركة بصيانة وتشغيل املراكز الترفيهية. ورأس مالها  :شركة ترفيه للسياحة واملشاري  املحدودة .5

 ي.ألف ريال سعود 100تقوم الشركة بإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املدن الترفيهية والتجارة. ورأس مالها  :شركة الخليجية للترفيه املحدودة .6
 

محدودة  مسئوليةذات  ، كان لدى الشركة االستثمارات املبينة في الجدول أعاله من خالل امللكية املباشرة، والتي تمثل شركاتم2020سبتمبر  30في 

. العربية السعوديةمسجلة في اململكة  املبينة أعالهمقفلة. إن كافة الشركات  سعودية مساهمةشركة  وهي العقارية والتنمية السياحة شركة باستثناء

في  تهياملنخالل الربع الثاني . املوحدة ةاملالي في القوائم امللكيةحقوق  طريقةاملشتركة باستخدام  املشاريعتتم املحاسبة عن استثمارات املجموعة في 

 والتيالرياض محدودة مسجلة في  مسؤوليةشركة ذات  وهي(، جديد الفاخر )مشروع مشترك الترفيهاستثمرت الشركة في شركة  ،2019 يونيو 30

وحدة حصة املجموعة في صافي نتائج تعكس قائمة الدخل الشامل امل م.2021في مطلع السنة املالية  ألفالمل سوف تزاول نشاط إنشاء دور عرضا

 يتمكجزء من بنود الدخل الشامل األخرى للمجموعة.  فيهاالشامل األخرى لتلك الشركات املستثمر  الدخل في بنود تغييرأي  إظهار يتم. الشركات

 الشركات.بقدر حصة املجموعة في والشركات املجموعة  بيناملحققة الناتجة عن املعامالت  غير والخسائر حذف األرباح

 

 موجودات حق االستخدام 6.6.2.3
 .م2020 سبتمبر 30 في كما االستخدام حق موجودات (:45) رقم الجدول 

 املباني واملكاتب األراض ي ألف ريال سعودي
مساحات املراكز 

 التجارية
 وحدات سكنية

 30اإلجمالي كما في 

2020سبتمبر   

 التكلفة:

 1,677,287 10,118 569,861 937,605 159,703 في بداية السنة

 114,175 837 86,531 0 26,807 إضافات

استبعادا ناتجة عن 

 تعديل عقود إيجار
(29,515) (746,207) (6,187) 0 (781,909) 

 1,009,553 10,955 650,205 191,398 156,995 في نهاية الفترة

 :االستهالك

السنة في بداية  15,136 81,816 75,988 3,862 176,802 

 104,151 2,990 52,438 37,605 11,118 املحمل خالل السنة

استبعادات ناتجة عن 

 تعديل عقود إيجار
(2,108) (62,916) (1,425) 0 (66,449) 

 214,504 6,852 127,001 56,505 24,146 في نهاية الفترة

 :صافي القيمة الدفترية

2020سبتمبر  30كما في   132,849 134,893 523,204 4,103 795,049 

 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة املفحوصة املالية القوائم: املصدر

اإليجار، وبدأت الشركة في تطبيقه في  عقود (17)املحاسبة الدولي رقم  معيارمحل  ويحل 2016 ينايرفي  (16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریصدر املع

املستأجرين من  وتطلب ،اإليجاروعرض واإلفصاح عن عقود  وقياسمبادئ إثبات  (16)املالي رقم  للتقرير الدولي اریاملع م. يحدد2019السنة املالية 

 للموجودات اإليجارعقود  - اإليجارإلثبات عقد  ءانإعفا اریاملع يتضمنكبنود مدرجة داخل قائمة املركز املالي.  اإليجارعن كافة عقود  املحاسبة

وفي  أو أقل(. شهرا 12 ملدةاإليجار األجل )أي عقود  قصيرة اإليجار( وعقود الشخصيةالحاسب اللي  أجهزةاملثال،  سبيل)على  "القيمة"منخفضة 

الحق في استخدام  يمثل الذي (، وإثبات األصلاإليجار)أي التزامات  اإليجاراملستأجر بإثبات التزامات دفعات  سيقوم ،اإليجاربدء عقد  تاريخ
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 اإليجارإثبات مصروف العمولة عن التزامات  املستأجرين من اریاملع يتطلب)أي حق استخدام األصل(.  اإليجارخالل فترة  املعنيةاملوجودات 

 اریبموجب املع بهااملعدلة بأثر رجعي املسموح  التطبيق طريقة اختارت املجموعة .مستقلة عن حق استخدام األصل بصورة االستهالكومصروف 

لدفعات  الحالية بالقيمة اإليجارالتزامات عقود  قياس، تم  16 املالي رقم للتقريرالدولي  للمعياراألولي  ونتيجة للتطبيق، 16املالي  للتقريرالدولي 

حق  موجوداتقياس ( وتم  2019 يناير 1األولي )  التطبيق بتاريخاإلضافي للمجموعة  واملخصومة باستخدام معدل االقتراض ،اإليجار املتبقية

تتعلق بتلك العقود واملثبتة في قائمة  مستحقة مدفوعة مقدما أو إيجاردفعات  بأيواملعدل  اإليجارالتزامات عقود  يعادلاالستخدام املؤجرة بمبلغ 

 .األولي التطبيق تاريخاملركز املالي مباشرة قبل 

واملساحات في املراكز املساحات التجارية  املتمثلة بالفنادق واملراكز الترفيهية واملباني لدى الشركة، األراض ي ،تشمل موجودات حق االستخدام

  والوحدات السكنية. إن املعلومات حول املوجودات املستأجرة من قبل املجموعة هي كما هو موضح في الجدول أعاله.

م، اتفقت اإلدارة مع املساهم الرئيس ي للمجموعة "شركة مجموعة عبد املحسن عبد العزيز الحكير القابضة" على 2020من عام خالل الربع الثاني 

ية بناء على هذه االتفاقية تم تغيير عقود اإليجار من املقابل الثابت )الدفعة السنو  .تغيير شروط اإليجار وتعديل عقود عدد من الفنادق املستأجرة

 م استبعاد موجودات2020أبريل  1نتج عن التعديالت التي حصلت في  .لى بدل إيجار )بدل إيجار بناء على نسبة معينة من إيرادات الفنادق(الثابت( ع

مليون ريال  77,0مليون ريال سعودي على التوالي وأرباح قدرها  759,0ومليون ريال سعودي  682,0حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بملغ 

 ودي والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل املوحدة كأرباح من تعديل عقود اإليجار.سع

 

 تداولةامل املطلوبات 3.6.6
 م2020سبتمبر  30م و2019م و2018م و2017ديسمبر 31املطلوبات املتداولة كما في  (:46الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

 )املفحوصة(

دائنون ومطلوبات متداولة 

 أخرى 
316,002 362,315 253,185 246,264 

قروض قصيرة األجل وقسط 

متداول من قروض طويلة 

 األجل

182,696 219,279 243,156 380,772 

من التزامات قسط متداول 

 عقود اإليجار
0 0 269,719 221,747 

 13,542 16,878 16,878 18,472 مخصص زكاة

 862,325 782,938 598,472 517,170 مجموع املطلوبات املتداولة

تمبر سب 30املالية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في م والقوائم 2019م و2018م و2017ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املالية املنتهية في ا

 م2020

م. 2020سبتمبر  30% من مجموع املطلوبات املتداولة كما في 44.2املتداول من قروض طويلة األجل نسبة  والقسطشكلت القروض القصيرة األجل 

 م.2020سبتمبر  30املطلوبات املتداولة كما في % من مجموع 28.6املتداولة األخرى نسبة  واملطلوباترصيد الدائنون  وشكل
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 مطلوبات متداولة أخرى و الدائنون  6.6.3.1
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما األخرى  املتداولة واملطلوبات الدائنون  (:47) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
م2017ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31   

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

 )معلومات اإلدارة(

 90,960 101,427 100,462 101,752 دائنون تجاريون 

 91,179 70,310 84,704 86,827 مصاريف مستحقة للدفع

 18,610 15,935 138,380 68,643 إيجار مستحق

 17,338 22,462 27,940 25,790 إيرادات مؤجلة

 13,877 35,025 1,226 31,035 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 14,300 8,026 9,603 1,955 مطلوبات أخرى 

 246,264 253,185 362,315 316,002 اإلجمالي

 مؤشرات األداء

 62 43 39 34 متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم(

 .م2020 برسبتم 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .م2020 سبتمبر 30 في كما الدائنة الذمم أعمار(: 48) رقم الجدول 

يوما 30أقل من  اإلجمالي ألف ريال سعودي يوما 60إلى  31من   يوما 90إلى  61من   يوما 180إلى  91من   يوما 180أكثر من    

م2020سبتمبر  30  90,960 20,600 6,273 6,015 18,279 39,794 

 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة معلومات: املصدر

 دائنون تجاريون 

% من إجمالي رصيد 47.8وأيضا شكل قطاع الترفيه  م،2020سبتمبر  30من إجمالي رصيد الدائنين التجاريين كما في  %52.2شكل قطاع الفنادق 

 ،بمشتريات من املقاولين متعلقة بأعمال الصيانة وتجديد الفنادق الذمم الدائنة التجارية . ترتبطم2020سبتمبر  30الدائنين التجاريين كما في 

مليون ريال  1,3انخفض رصيد الدائنين التجاريين بمقدار  أطعمة وأغذية وتأمين. ،ألعاب أطفال ،معدات ترفيه ،إيجارمصاريف  ذلكويضاف إلى 

ة إلى إسراع الشركة في تسديد املستحقات املتوجب ذلكويعود  ،على الرغم من ارتفاع املشتريات والتكاليف املباشرة م،2018في السنة املالية  سعودي

 .متوسط أيام الذمم الدائنةمما يتماش ى مع انخفاض  ،عليها

 م،2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 101.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  100,5من  ارتفع رصيد الدائنين التجاريين

 سداد مستحقات اإليجار.إلى تأخر الشركة في  ذلك ويعزي  ،على الرغم من انخفاض املشتريات والتكاليف املباشرة

سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 91.0إلى  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  101.4من انخفض ر صيد الدائنين التجاريين

 متوسط أيامع ارتفاع في ا التراجع تزامن مذويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى تراجع املشتريات والتكاليف املباشرة. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن ه م،2020

واملبالغ املستحقة للمقاولين العاملين على تجديد الفنادق.  ،نتيجة تأخر الشركة في سداد مصاريف اإليجار ،%100بنسبة تقارب  الذمم الدائنة

 بسبب انخفاض في السيولة.

 مصاريف مستحقة للدف 

وكانت تتألف بشكل رئيس ي من مصاريف منافع املوظفين  م،2020سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 91,2 ستحقة للدفعاملصاريف بلغت امل

على مستوى ثابت ما  ستحقة للدفعاملصاريف . حافظت امل(14.5%)ومصاريف املنافع العامة  (15.8%)ومستحقات اإلدارة ورسوم االمتياز  %(23.0)

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  84.7وم 2017ديسمبر  31ما في مليون ريال سعودي ك 86,8 م حيث بلغت2018م و2017بين نهاية العامين 

 .م2018

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  70.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  84,7من  ستحقة للدفعاملصاريف انخفضت امل

وانخفاض  ،نتيجة تراجع هذه املصاريف ،مليون ريال سعودي 7.5بمقدار  ستحقة للدفعمدفوعة من انخفاض منافع املوظفين امل م،2019

 بسبب تراجع اإليرادات.  ،مليون ريال سعودي 2.5مستحقات اإلدارة ورسوم االمتياز بمقدار 

 سبتمبر 30كما في  مليون ريال سعودي 91.2إلى  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  70.3من  املصاريف املستحقة للدفع ارتفعت

وتأجيل البعض الخر  ،بسبب تراجع السيولة ،إلى عدم قيام الشركة بسداد بعض املستحقات املتوجبة عليها قي الوقت املحدد ذلكويعود  م،2020

ا وأن املصاريف التمويلية، مصاريف املنافع العامة، ومصاريف الصيانة. كم ،رسوم اإلدارة واالمتياز ،نتيجة جائحة كورونا. وتشمل هذه املستحقات
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ي تم إلغائه ذال املزاحمية مخصص متعلق بمصاريف إيجار لخمس سنوات متوجبة على الشركة ومرتبطة بعقود اإليجار ملشروع ذقامت الشركة بأخ

 من قبل الشركة.

 إيجار مستحق

 31مليون ريال سعودي كما في  68.6من ترتبط اإليجارات املستحقة بشكل رئيس ي في إيجارات الفنادق ومراكز الترفيه. ارتفعت اإليجارات املستحقة 

ه ذمدفوعة من الزيادة في مصاريف اإليجار وتأخر الشركة في سداد ه م،2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  138.4م إلى 2017ديسمبر 

 . م2018املستحقات خالل السنة املالية 

 م،2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.9 إلى م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  138.4انخفضت اإليجارات املستحقة من 

 اإليجار. التزامات عقود (، حيث تم احتساب معظم اإليجارات املستحقة ضمن 16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملعبسبب اعتماد 

م، 2020سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 18.6إلى  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.9من  اإليجارات املستحقة ارتفعت

ى (، بسبب الحصول عل16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملعإلى تأخر الشركة في سداد مصاريف عقود اإليجار التي ال يتم احتسابها ضمن  ويعزي ذلك

 حسومات على تكاليف اإليجار.

 ؤجلةمإيرادات 

مل قائمة الدخل الشا فيكإيرادات  إثباتها وسيتم ،مستقبليةلغ املستلمة مقدما من العمالء ونزالء الفنادق عن فترات املؤجلة املبا اإليرادات تمثل

 تحققها.قائمة املركز املالي املوحدة عند  لتاريخاملوحدة للفترات الالحقة 

 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 31مليون ريال سعودي كما في  31.0من  بالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقةرئيس ي. انخفضت املترتبط املبالغ املستحقة بمصاريف تشغيلية بشكل 

 القصيمشركة بشكل رئيس ي إلى انخفاض املبالغ املستحقة من  ويعزي ذلك م،2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2م إلى 2017ديسمبر 

شركة ترفيهية. وقد قامت الشركة بتسديد كافة مستحقات مراكز  أتعاب إدارةوالتي تمثل  مليون ريال سعودي، 30.1بمقدار  املحدودة التجارية

 .م2018التجارية خالل السنة املالية  القصيم

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  35.0إلى  م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2من  بالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقةارتفعت امل

مليون ريال  32.7والتي بلغت  م،2019خالل السنة املالية  املحدودةالتجارية  القصيمشركة نتيجة عدم قيام الشركة بسداد مستحقات  ،م2019

 .سعودي

 30كما في  مليون ريال سعودي 13.9إلى  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  35.0من  بالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقةانخفضت امل

التجارية  القصيم إلى تراجع اإليرادات وقيام الشركة بسداد معظم املستحقات املتوجبة عليها وال سيما إلى شركة ذلكويعود  ،م2020سبتمبر 

 .املحدودة

 مطلوبات أخرى 

( 61.0%للبلدية ) م، وكانت تتألف بشكل أساس ي من ضرائب مستحقة2020سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 14.3 خرى األ طلوبات بلغت امل

نتيجة بدء  ،م2018خالل السنة املالية  ريال سعوديمليون  7.6بمقدار  خرى األ طلوبات (. ارتفعت امل30.0%وضرائب القيمة املضافة املستحقة )

ديسمبر  31ريال سعودي كما في  مليون  9.6من  خرى األ طلوبات العمل بضرائب القيمة املضافة وتأخر الشركة في سداد ضرائب البلدية. انخفضت امل

لتبديل أثاث فندق املاريوت بسبب إغالق  ذإلى إلغاء املخصص املأخو  ذلكويعود  ،م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.0إلى  م2018

 ه السنة.ذالفندق خالل ه

بسبب  ،م2020سبتمبر  30كما في  مليون ريال سعودي 14.3إلى  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.0من  خرى األ طلوبات ارتفعت امل

 وتمديد مهلة سداد ضرائب البلدية جراء جائحة كورونا. %15.0إلى  %5.0ارتفاع قيمة الضريبة املضافة من 
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 الزكاة مخصص  6.6.3.2
 م.2020سبتمبر  30م و2019وم 2018م و2017ديسمبر 31حركة مخصص الزكاة كما في : (49الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2019ديسمبر  31  

 )املراجعة(

م2020سبتمبر  30  

 )املفحوصة(

 16,878 16,878 18,472 18,396 في بداية السنة

 380 0 (1,594) 76 مجنب خالل السنة

 (2,093) 0 0 0 مدفوع خالل السنة

 (1,623) 0 0 0 معكوس خالل الفترة

 13,542 16,878 16,878 18,472 في نهاية السنة

 .م2020 سبتمبر 30 في كما املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

م واستلمت الشركة الربوط 2019)"الهيئة"( عن كافة السنوات حتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى 

ال مليون ري 9,25م. بناء على هذه الربوط، طالبت الهيئة من الشركة سداد التزامات زكوية إضافية قدرها 2012م حتى 2007الزكوية لألعوام من 

ة سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على هذه الربوط على لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. قامت لجنة االعتراض االبتدائية الزكوي

ة م، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجن2018م. وعليه خالل 2011م حتى 2007الضريبية بتأييد الربوط الصادرة من الهيئة لألعوام من 

م، أصدرت لجنة 2020م، أصدرت اللجنة االستئنافية قرارها والذي كان في مصلحة الشركة. خالل عام 2018االستئنافية على هذا القرار. خالل عام 

عليه مليون ريال سعودي، و  1.97تسوية الخالفات الزكوية والضريبية في الهيئة حكمها النهائي وطالبت قامت الشركة بسداد زكاة إضافية قدرها 

. تم عكس 2012مليون ريال سعودي، والذي تم تجنيبه بالزيادة عن املطالبة الزكوية النهائية لسنة  1٫6قامت الشركة بعكس مخصص زكاة قدره 

 .2020مخصص الزكاة على قائمة الدخل الشامل األولية املوحدة املوجزة خالل الربع الثاني من عام 

 ملساهم الرئيس ي بدفع أي زكاة إضافية نيابة عن الشركة فيما يتعلق بأي مبالغ تزيد عن مخصص الزكاة الواردهذا وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تعهد ا

 .2013ديسمبر  31في القوائم املالية املوحدة للشركة عن جميع السنوات حتى 

م، ويعزي 2018ديسمبر  31سعودي كما في مليون ريال  16,9م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18,5انخفض مخصص الزكاة من 

 مليون ريال سعودي. 1,7ذلك إلى مبلغ مجنب خالل السنة بمقدار 

م نتيجة إلى 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  13,5م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  16,9انخفض مخصص الزكاة من 

 مليون ريال سعودي. 1,6خالل السنة بمقدار  تم عكسهن ريال سعودي، باإلضافة إلى مبلغ مليو  2,1مبلغ مدفوع خالل السنة بمقدار 

 

 املتداولة غير املطلوبات 4.6.6
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما املتداولة غير املطلوبات (:50) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (املفحوصة(

مستحق إيجار  105,424 102,199 0 0 

األجل طويلة قروض من متداول  غير قسط  436,415 405,486 379,061 331,614 

اإليجار عقود التزامات من متداول  غير قسط  0 0 1,440,865 756,052 

للموظفين الخدمة نهاية مخصص  68,686 64,566 62,076 51,577 

املتداولة غير املطلوبات مجموع  610,525 572,251 1,882,002 1,139,243 

 .م2020 سبتمبر 30 في كما املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر
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 للموظفين الخدمة نهاية مخصص 6.6.4.1
 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما للموظفين الخدمة نهاية مخصص حركة (:51) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (املفحوصة(

الرصيد االفتتاحي للقيمة الحالية ملخصص مكافأة 

 نهاية الخدمة للموظفين
68,468 68,686 64,566 62,076 

 7,114 13,676 12,974 13,256 إجمالي مصروف املكافآت

 (16,800) (15,209) (18,619) (16,180) مكافآت مدفوعة

 (813) (634) 198 100 محول من جهات ذات عالقة

 0 (323) 1,327 1,847 أرباح( خسائر إكتوارية ملكافأة نهاية الخدمة للموظفين)

 0 0 0 1,195 إضافة من فندق جديد

الرصيد الختامي للقيمة الحالية ملكافأة نهاية الخدمة 

 للموظفين
68,686 64,566 62,076 51,577 

 .م2020 سبتمبر 30 في كما اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

قائمة  خیة بتار لاللتزامات املتوقع ةیالحال مةیالق ف،یما بعد التوظ املنافع صافي املطلوبات املثبتة في قائمة املركز املالي املوحدة املتعلقة ببرنامج مثلی

 قةیباستخدام طر  نيمؤھل نیيمن قبل اكتوار  ایاملتوقعة سنو  فیبرنامج منافع ما بعد التوظ بموجب احتساب اإللتزامات تمیاملركز املالي املوحدة. 

 نياملساھم في حقوق  راتياألخرى في قائمة التغ اتیاطیإن وجدت، وإدراجھا ضمن االحت اس،یإثبات مبالغ إعادة الق تمی. املتوقعة وحدة االئتمان

 الناتجة عن إلتزامات ةیاالكتوار  والخسائر / الدائن( في بنود الدخل الشامل األخرى وتتكون من األرباح نیالحساب املقابل )املد دیاملوحدة مع ق

 .(19املحاسبة الدولي ) لك مع معيار ذ. ويتوافق فیببرنامج منافع ما بعد التوظ

 اإليجار عقود التزامات 6.6.4.2
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما اإليجار عقود التزامات (:52) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (املفحوصة(

متداول  قسط  0 0 269,719 221,747 

متداول  غير قسط  0 0 1,440,865 756,052 

 977,799 1,710,584 0 0 اإلجمالي

 .م2020 سبتمبر 30 في كما املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

ر اإليجاعقود  م والذي بموجبه تقوم الشركة باحتساب التزامات2019( في السنة املالية 16)املالي رقم  للتقريرالدولي  اریاملعبدأت الشركة بتطبيق 

 املجموعة تقوم البدء، تاريخ. بعد للمؤجرين املتبقيةالدفعات  لجميع الحالية القيمةتمثل  اإليجارإن التزامات عقود كما تم التوضيح في السابق. 

 :يليكما  اإليجارالتزامات عقود  بقياس

 .اإليجارعلى التزامات عقود  التمويللتعكس معدل  الدفترية القيمة زيادة (أ

 و ؛اإليجارلتعكس دفعات  الدفترية القيمة تخفيض (ب

 إن وجدت. ؛اإليجارعقود  تعديلأو  تقييملتعكس إعادة  الدفترية القيمة قياسإعادة  (ج

سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  977,8م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1,710,6انخفضت التزامات عقود اإليجار من 

االتفاقية م وتعديل عقود عدد من الفنادق املستأجرة بناء على هذه 2020م، ويعزي ذلك إلى تغيير شروط اإليجار خالل الربع الثاني من عام 2020

دى دق مما أتم تغيير عقود اإليجار من املقابل الثابت )الدفعة السنوية الثابت( على بدل إيجار )بدل إيجار بناء على نسبة معينة من إيرادات الفنا

 .دي خالل الفترةمليون ريال سعو  684,8مليون ريال سعودي، وانخفاض الجزء غير املتداول بمقدار  48,0إلى انخفاض الجزء املتداول بمقدار 
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 القروض 6.6.4.3
 م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما األجل طويلة القروض من املتداول  غير القسط (:53) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (املفحوصة(

األجل طويلة قروض من متداول  قسط  177,696 163,279 174,980 274,072 

األجل قصيرة قروض  5,000 56,000 68,176 106,700 

املتداولة األقساط إجمالي  182,696 219,279 243,156 380,772 

األجل طويلة قروض من متداول  غير قسط  436,415 405,486 379,061 331,614 

القروض إجمالي  619,111 624,765 622,217 712,386 

 212.9 141.5 107.3 92.5 هيكل التمويل )%(

 .م2020 سبتمبر 30 في كما املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  712,4وقد بلغت مجمل قيمتها  ،محليةبنوك سبع  من عليهامرابحة تم الحصول  تمويالتتمثل القروض 

% من مجمل القروض في 75.0يجب على الشركة سداد  ه% من حدود التسهيالت املقدمة لها من البنوك. كما وأن90.0م استخدمت الشركة 2020

 م. 2027% في نهاية السنة املالية 100.0م و2022السنة املالية نهاية 

وقد شكلت هذه  ،أخذت الشركة هذه التسهيالت البنكية لتمويل النفقات الرأسمالية املتعلقة بعمليات تأهيل وتجديد الفنادق وشراء معدات ترفيه

. كما السعودي البريطاني الراجحي، والبنكالسعودي لالستثمار، بنك  البنكمن إجمالي القروض وقد تم الحصول عليها من  %70.0التسهيالت حوالي 

 من القروض في تمويل الرأسمال التشغيلي للشركة وهي تتمثل بشكل مباشر في قروض قصيرة األجل. %30وقد تم استعمال 

 وتعهدات ،امللكيةإلى حقوق  إجمالي الدينو من الرفع املالي،  معينةباملحافظة على نسب  رئيس يتتعلق بشكل  تعهداتالقروض  اتفاقياتتتضمن 

. كانت املجموعة التعهدات هذهالوفاء بأي من  يتمإذا لم  للقروض للبنوك أن تطلب السداد الفوري يحق ،االتفاقيات هذهأخرى. وبموجب شروط 

والتي تخص ثالثة بنوك. حصلت املجموعة من البنوك  التعهداتباستثناء بعض  2018و 2019 ديسمبر 31القروض كما في  هذه بتعهداتملتزمة 

ل وقامت الشركة بالتواصل مع البنوك وأخذ املوافقة منهم على زيادة رأس املا م.2019 ةیالسنة املال نهايةقبل  التعهدات هذهمن  إعفاء خطابات على

 لهذه النشرة.
ً
 املقررة وفقا

م. ويعزي ذلك 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  712,4م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  622,2ارتفعت القروض من 

مليون ريال سعودي نتيجة إلى زيادة التسهيالت لتمويل الرأسمال التشغيلي للشركة وعلى رأسها  137,6إلى ارتفاع القروض قصيرة األجل بمقدار 

 عودي.مليون ريال س 57.4بمقدار  بنك الخليج الدوليتسهيالت 

 فيما يلي جدول سداد القروض للشركة حسب البنك والسنة املتفق على السداد من خاللها.

 بنوك مختلفة كما هو موضح في الجدول أعاله. 7يوجد لدى الشركة قروض مع 

السنين بحسب  قسمة علىمليون ريال سعودي م 87,1مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  198,3إجمالي  البنك السعودي البريطاني:

 .الجدول املبين أدناه

الجدول  مليون ريال سعودي مقسمة على السنين بحسب 211,0مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  299,6إجمالي  :بنك الخليج الدولي

 .املبين أدناه

السنين بحسب الجدول  مليون ريال سعودي مقسمة على 9,6مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  85,2إجمالي  :البنك العربي الوطني

 .املبين أدناه

السنين بحسب الجدول املبين  مليون ريال سعودي مقسمة على 66,6مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  76,8إجمالي  :بنك الجزيرة

 .أدناه

السنين  مليون ريال سعودي مقسمة على 143,5مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  255,8إجمالي  :نك السعودي لالستثمارالب

 .بحسب الجدول املبين أدناه

ب الجدول السنين بحس مليون ريال سعودي مقسمة على 165,8مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  227,6إجمالي  :بنك الراجحي

 .املبين أدناه

السنين بحسب الجدول املبين  مليون ريال سعودي مقسمة على 28,7مليون ريال سعودي، ومبلغ متبقي للسداد بقيمة  108,7إجمالي  :بنك البالد

 .أدناه
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 م2020 سبتمبر 30 في كما البنوك اتفاقيات جدول  (:54) رقم الجدول 

سعودي ريال ألف التسهيالت حدود  2020 سبتمبر 30  حتى املستخدمة املبالغ   الغرض 

البريطاني السعودي البنك  114,387 87,146 
 واملعدات الركوب ألعاب لشراء ائتمانية تسهيالت

الفنادق وتجديد الترفيه ملنافذ  

الدولي الخليج بنك  213,000 211,042 

 البضائع شراء تمويل إلعادة االئتمانية التسهيالت

 والقصير املتوسط املباشر وللتمويل املوردين من

العامل املال رأس لتمويل االستخدام عدم ضمانات  

الوطني العربي البنك الترفيه وأماكن الفنادق لتجديد ائتمانية تسهيالت 9,625 15,625  . 

الجزيرة بنك  100,000 66,616 
 وتجديد والالت الجوالت لشراء ائتمانية تسهيالت

 املواقع

لالستثمار السعودي البنك واملعدات الالت لشراء ائتمانية تسهيالت 143,478 147,200   

الراجحي بنك  169,632 165,799 
 واملعدات الركوب ألعاب لشراء ائتمانية تسهيالت

الفنادق وأثاث الترفيه ملنافذ  

البالد بنك الترفيه وأماكن الفنادق لتجديد ائتمانية تسهيالت 28,679 28,679   

التسهيالت إجمالي  788,522 712,386  

 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة معلومات: املصدر

 م2020 سبتمبر 30 في كما للبنوك القروض سداد جدول  (:55) رقم الجدول 

ألف ريال 

 سعودي

تاريخ الحصول 

 على القرض

املبلغ 

 األساس ي

خالل 

السنة 

م2020  

خالل 

السنة 

م2021  

خالل 

السنة 

م2022  

خالل 

السنة 

م2023  

خالل 

السنة 

م2024  

خالل 

السنة 

م2025  

خالل 

السنة 

م2026  

خالل 

السنة 

م7202  

 اإلجمالي

البنك 

السعودي 

 البريطاني

م24/05/2018  198,296 20,799 48,747 13,668 3,932 0 0 0 0 87,146 

بنك 

الخليج 

 الدولي

م13/11/2019  299,560 48,659 87,563 29,466 25,138 17,875 2,341 0 0 211,042 

البنك 

العربي 

 الوطني

م15/01/2017  85,250 9,625 0 0 0 0 0 0 0 9,625 

بنك 

 الجزيرة
م07/05/2018  76,757 7,808 20,291 17,334 14,275 6,909 0 0 0 66,616 

البنك 

السعودي 

 لالستثمار

م20/04/2017  255,847 29,619 57,173 23,858 15,985 16,259 585 0 0 143,478 

بنك 

*الراجحي  
م09/03/2021  227,598 0 20,000 24,667 24,667 24,667 24,667 24,667 24,667 168,000 

بنك 

 البالد
م11/06/2015  108,679 18,679 10,000 0 0 0 0 0 0 28,679 

 712,386 24,666 24,666 27,593 65,710 83,997 108,993 243,774 135,189 1,251,987 اإلجمالي

 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة معلومات: املصدر 

 م( عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة اتفاقية التسهيالت املصرفية مع مصرف الراجحي كما هو موضح في الجدول أعاله.25/04/2021ه )املوافق 13/09/1442أعلنت الشركة بتاريخ  *
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 املساهمين حقوق  5.6.6
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما املساهمين حقوق (:56) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي
ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (املفحوصة(

املال رأس  550,000 550,000 550,000 550,000 

نظامي احتياطي  71,693 71,693 0 0 

أخرى  احتياطيات  (7,073) (8,479) (8,009) (8,069) 

(متراكمة خسائر) مبقاه أرباح  54,989 (30,882) (102,178) (207,327) 

املساهمين حقوق  إجمالي  669,609 582,332 439,813 334,604 

 .م2020 سبتمبر 30 في كما املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 األخرى  االحتياطات 6.6.5.1
 .م2020 سبتمبر 30و م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في كما األخرى  االحتياطات (:57) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 

ديسمبر 31 2017م  

 )املراجعة(

م2018ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2019ديسمبر  31  

 (املراجعة)

م2020سبتمبر  30  

 (معلومات اإلدارة(

الخدمة نهاية ملكافأة االكتوارية الخسائر  (4,608) (6,032) (5,709) (8,009) 

األجنبية للعمليات العمالت ترجمة فروقات  (2,465) (2,447) (2,300) (60) 

 (8,069) (8,009) (8,479) (7,073) اإلجمالي

 .م2020 سبتمبر 30 في كما اإلدارة ومعلومات م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 للنظام األساس ي للشركة، . سعوديلایر  10كل سھم  مةیسھم، ق ون یمل 55واملصدر واملدفوع بالكامل من  همال الشركة املصرح ب رأس تكون ی
ً
وفقا

 االحتياطي هذاإذا بلغ مجموعة  لیإجراء مثل ھذا التحو  عن للشركة التوقف مكنیالنظامي.  االحتياطي% من صافي دخل السنة إلى 10.0 تحويل يجب

فمبر نو  28ھ )املوافق 1441الثاني  عیرب 1 خیاملنعقد بتار  همجلس اإلدارة في اجتماع وافق .عیقابل للتوز  ريغ االحتياطي% من رأس املال. إن ھذا 30.0

 النظامي للشركة. تمثل االحتياطيسعودي من مليون ريال  71٬7مبلغ  تحويلالخسائر املتراكمة للشركة من خالل  من على إطفاء جزء (2019

 .٪ من رأس مال الشركة 37.7 تهما نسب 2019 سمبرید 31املتراكمة كما في  الخسائر

( ريال سعودي، وبلغ رأس مال شركة أساطير للترفيه والسياحة 150,000بينما بلغ رأس مال شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية )شركة تابعة( )

رات على تغيي ي( ريال سعودي. ولم يطرأ أ100,000)شركة تابعة( )الفندقية ( ريال سعودي، وبلغ رأي مال شركة أصول املزايا 24,000)شركة تابعة( )

 رأس مال الشركات التابعة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.

 النقدية التدفقات قائمة 7.6
 .م2020 سبتمبر 30 في املنتهية األشهر التسعة وفترة م2019و م2018و م2017ديسمبر 31 في املنتهية للسنوات النقدية التدفقات قائمة (:58) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 السنة املالية

 2017م

 )املراجعة(

 السنة املالية

 2018م

 (املراجعة)

 السنة املالية

 2019م

 (املراجعة)

فترة التسعة أشهر 

 30املنتهية في 

م2019سبتمبر   

 (املفحوصة(

فترة التسعة أشهر 

 30املنتهية في 

م2020سبتمبر   

 (املفحوصة(

التشغيلية األنشطة   

(  (106,392) (46,956) (142,989) (77,642) 8,763  الزكاة قبل الدخل( الخسارة

لـــــ التعديالت :      

 116,129 122,123 164,371 166,668 154,577  ومعدات ممتلكات استهالك

 104,151 155,511 200,222 0 0  االستخدام حق موجودات استهالك

(  مدينة ذمم قيمة في انخفاض مخصص( عكس

  تجارية
2,573 (4,285) 4,634 5,501 4,214 

 851 69 579 625 557  الحركة بطيئة البضاعة مخصص

 5,567 (11,178) (16,261) (15,950) (21,260)  مشتركة مشاريع نتائج صافي في الحصة

 0 0 30,228 17,442 (862)  ومعدات ممتلكات استبعاد( ربح) خسارة

 22,000 22,500 30,629 28,173 23,651  القروض على مالية أعباء

 48,573 70,219 97,209 0 0  اإليجار عقود التزامات على مالية أعباء

 (9,686) 73 (1,533) (5,645) (1,729)  صافي للموظفين، الخدمة نهاية مكافأة مخصص

 14,449 0 0 0 0  ومعدات ممتلكات قيمة في انخفاض
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 (47,194) 0 0 0 0  إيجار خصم

 (76,884) 0 0 0 0  اإليجار عقود تعديل أرباح

 (1,615) (959) 0 0 0  االستخدام حق موجودات استبعادات من أرباح

 74,163 316,903 367,089 109,386 166,270  التعديالت صافي

التشغيلية واملطلوبات املوجودات في التغيرات   

 (21,366) 32,773 94,846 (14,871) 33,181  أخرى  متداولة وموجودات مدينون 

 (1,244) (66) 1,167 1,056 (4,003)  مخزون

 4,320 (33,865) (67,075) 68,801 104,866  أخرى  متداولة ومطلوبات دائنون 

 55,873 315,745 396,027 164,372 300,314  العمليات من النقدية

 (20,085) (22,586) (30,804) (26,377) (23,473)  مدفوعة مالية أعباء

 (2,093) 0 0 0 0  مدفوعة زكاة

 33,695 293,159 365,223 137,995 276,841  التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

االستثمارية األنشطة   

 (26,449) (52,952) (68,205) (89,837) (136,768)  ومعدات ممتلكات إلى إضافات

 (12,374) (26,902) (36,600) (78,088) (236,917)  اإلنشاء تحت مشاريع إلى إضافات

 0 1,455 1,455 13,043 9,457  مشتركة مشاريع من مستلمة أرباح توزيعات

 4,080 2,661 3,752 2,826 16,177  ومعدات ممتلكات استبعاد من متحصالت

 0 (17,869) (17,869) 0 0  مشترك مشروع إضافة

 األنشطة في املستخدمة النقدية التدفقات صافي

  االستثمارية
(348,051) (152,056) (117,467) (93,607) (34,743) 

التمويلية األنشطة   

 305,439 153,411 230,600 232,073 277,974  مستلمة قروض

 (215,270) (171,403) (233,148) (226,420) (183,679)  مسددة قروض

 0 0 0 0 (35,750)  مدفوعة أرباح توزيعات

 (46,546) (185,578) (265,182) 0 0  اإليجار عقود التزامات سداد

 43,623 (203,570) (267,730) 5,653 58,545  التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

 42,575 (4,018) (19,974) (8,408) (12,665)  النقدية وشبه النقدية في الزيادة( النقص) صافي

 (60) (100) 147 18 132  األجنبية للعمليات العمالت ترجمة فروقات

 33,828 53,655 53,655 62,045 74,578  السنة بداية في النقدية وشبه النقدية

السنة نهاية في النقدية وشبه النقدية  62,045 53,655 33,828 49,537 76,343 

 بتمبرس 30 في املفحوصة املالية والقوائم م2019و م2018و السنة نهاية في النقدية وشبه النقدية ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املراجعة املوحدة املالية القوائم: املصدر

 .م2020

 صافي النقد املتوفر من )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

نقد متوفر من األنشطة م إلى صافي 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  276,8انخفض صافي النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية من 

 مليون ريال سعودي. 77.6م، ويعود ذلك إلى قيام الشركة بتحقيق خسارة قدرها 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  138,0التشغيلية بقيمة 

ة نقد متوفر من األنشطة التشغيليم إلى صافي 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  138,0ارتفع صافي النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية من 

 مليون ريال 94,8م، ويعود ذلك إلى انخفاض املدينون واملوجودات املتداولة األخرى بمقدار 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  365,2بقيمة 

 مقدما إلى موجودات حق االستخدام.بسبب إعادة تبويب مصاريف اإليجار املدفوعة  سعودي نتيجة إلى انخفاض املوجودات املتداولة األخرى 

مليون ريال سعودي في  33,7م، إلى 2019سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  293,2انخفض صافي النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية من 

 مليون ريال سعودي. 106.4م، ويعود ذلك إلى قيام الشركة بتحقيق خسارة قدرها 2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 صافي النقد املتوفر من )املستخدم في( األنشطة االستثمارية

م إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  384,1انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية من 

 47,0م. ويعود ذلك إلى انخفاض اإلضافات على املمتلكات واملعدات بمقدار 2018نة املالية في الس مليون ريال سعودي 152,1االستثمارية بقيمة 

 158,8م. وانخفاض اإلضافات إلى املشاريع تحت اإلنشاء بمقدار 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  89,8مليون ريال سعودي ليصل إلى 

م. قابل ذلك ارتفاع في توزيعات األرباح املستلمة من مشاريع مشتركة 2018ي في السنة املالية مليون ريال سعود 78,1مليون ريال سعودي ليصل إلى 
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م. انخفضت املتحصالت من استبعادات املمتلكات 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  13,0مليون ريال سعودي ليصل إلى إجمالي  3,6بمقدار 

 م.2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  2,8تصل إلى مليون ريال سعودي ل 13,4واملعدات بمقدار 

م إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  152,1انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية من 

 21,6إلى انخفاض اإلضافات على املمتلكات واملعدات بمقدار  م. ويعود ذلك2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  117,5االستثمارية بقيمة 

م. وانخفاض اإلضافات إلى املشاريع تحت اإلنشاء بمقدار 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  68,2مليون ريال سعودي ليصل إلى إجمالي 

م. وانخفضت توزيعات األرباح املستلمة من املشاريع 2019الية مليون ريال سعودي في السنة امل 36,6مليون ريال سعودي ليصل إلى إجمالي  41,5

م. ارتفت املتحصالت من استبعادات 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,4مليون ريال سعودي لتصل إلى إجمالي  11,6املشتركة بمقدار 

م. بلغت اإلضافات إلى مشروع 2019يال سعودي في السنة املالية مليون ر  3,7ألف ريال سعودي لتصل إلى إجمالي  926املمتلكات واملعدات بمقدار

 مليون ريال سعودي. 17,9مشترك بما قيمته 

م، مقارنة مع النقد 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  93,6بلغ النقد املستخدم في النشاطات االستثمارية 

ت م. ويعود هذا االنخفاض إلى اإلضافا2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  34,7ية املستخدم في األنشطة االستثمار 

مليون  12,4مليون ريال سعودي. وكما انخفضت اإلضافات على املشاريع تحت اإلنشاء لتصل على إجمالي  26,4في املمتلكات واملعدات إلى إجمالي 

ت توزيعات األرباح املوزعة من املشاريع املشتركة خالل السنة. قابلهم ارتفاع في املتحصالت من استبعادات املمتلكات ريال سعودي. وقد انخفض

 مليون ريال سعودي. 4,1واملعدات بما قيمته 
 

 صافي النقد املتوفر من )املستخدم في( األنشطة التمويلية

م إلى صافي نقد متوفر من األنشطة االستثمارية 2017مليون ريال سعودي في السنة املالية  58,5انخفض صافي النقد املتوفر األنشطة التمويلية من 

مليون ريال سعودي لتصل إلى  45,9م. ويعود ذلك إلى انخفاض القروض املستلمة بمقدار 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  5,6بقيمة 

مليون ريال سعودي. وأخيرا لم يتم توزيع أي أرباح  226,4ارتفاع القروض املسددة لتصل إلى م. و 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  232,1

 م. 2018خالل السنة املالية 

 م إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة التمويلية2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  5,6انخفض صافي النقد املتوفر من األنشطة التمويلية من 

مليون ريال سعودي لتصل إلى  1,5م. ويعود ذلك إلى انخفاض القروض املستلمة بمقدار 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  267,7بمقدار 

مليون ريال سعودي. باإلضافة  233,1مليون ريال سعودي لتصل إلى إجمالي  6,7مليون ريال سعودي. وارتفاع القروض املسددة بمقدار  230.6إجمالي 

 مليون ريال سعودي. 265,2التزامات عقود إيجار بقيمة  إلى سداد

فر م، مقارنة مع النقد املتو 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  203,6بلغ النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 

م. ويعود ذلك إلى االنخفاض في القروض مستلمة 2020سبتمبر  30ية في مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنته 43,6من األنشطة التمويلية 

مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى سداد التزامات عقود اإليجار بقيمة  215,3مليون ريال سعودي. والتي قابلها قروض مسددة بقيمة  305,4بمقدار 

 مليون ريال سعودي خالل السنة. 46,5
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 واملشاري  املستقبليةاستخدام متحصالت الطرح  7

 الطرح متحصالت صافي 1.7

خمسة  حوالي مبلغ منها سيدفع، ( ريال سعودي307,000,000ثالثمائة وسبعة مليون ) بقيمة األولوية حقوق  أسهم طرح متحصالت إجمالي يقدر

التغطية  يمتعهدو  ومدير االكتتاباملستشار املالي  أتعاب تشمل والتي تكاليف الطرح لتغطية، ( ريال سعودي5,800,000) ألفمليون وثمانمائة 

 املتعلقة باالكتتاب.ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف  واملحاسب القانوني واملستشار القانوني

 املالية املالءة رفعل سيستخدم والذي ،( ريال سعودي301,200,000ثالثمائة وواحد مليون ومائتين ألف ) حوالي الطرح متحصالت صافي سيبلغ

 (صاالت السينما ومراكز اللياقة البدنيةك )من خالل الدخول في مشاريع جديدة االستراتيجي والتوسع )من خالل تمويل رأس املال العامل( للشركة

 والتكاليف االقتراض ومعدالتالتابعة للشركة(  تجديد عدد من املواقع الفندقية والترفيهية والتجارية)من خالل  واملالي التشغيلي األداء وتحسين

 الطرح عن الناشئة املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولن. )من خالل سداد جزء من القروض البنكية املستحقة على الشركة( منها املتكبدة

 االستخدام بين أكثر أو %(5) بنسبة اختالف وجود عند )تداول ( السعودية املالية السوق  موقع على للجمهور  باإلفصاح الشركة ستقوم كما.

فِصح ما مقابل الطرح ملتحصالت الفعلي
ُ
 للفقرة  .بذلك علمها فور  هذه اإلصدار نشرة في عنه أ

ً
ق األورا ( من قواعد طرح54)ب( من املادة )وذلك وفقا

صدر اإلفصاح للجمهور 
ُ
الفعلي  االستخدام % أو أكثر بين5بنسبة  عند وجود اختالفاملالية وااللتزامات املستمرة والتي تنص على أنه "يجب على امل

فِصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك".
ُ
 ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

 الطرح متحصالت استخدام 2.7

 ومعدالت واملالي التشغيلي األداء وتحسين االستراتيجي والتوسع للشركة املالية املالءة لرفع رئيس ي بشكلالطرح  متحصالت صافي استخدام سيتم

 .الطرح عن الناشئة املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولن. منها املتكبدة والتكاليف االقتراض

 :في ما يلي طرحال التستقوم الشركة باستخدام صافي متحص

 الشركة على املستحقة البنكية القروض من جزء لسداد سعودي ريال مليون ( 80) مبلغ باستخدام الشركة ستقوم: بنكية قروض سداد (1

 . )م2020 سبتمبر 30 في كما سعودي ريال مليون ( 712.4) اإلجمالية قيمتها تبلغ والتي
ً
( "القروض" 6.6.4.3الفرعي ) القسم راجع فضال

 .(( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" في هذه النشرة6القسم ) من

اق  من عدد تجديد (2  وصيانة لتجديد سعودي ريال مليون  (110) مبلغ الستخدام الشركة تسعى :والتجارية والترف هية الفندقية املو

ن متوضيح ملا سيتم استخدامه وفي ما يلي .التشغيل كفاءة رفع في يساعد مما لها، التابعة والتجارية والترفيهية الفندقية املواقع من عدد

 :متحصالت الطرح لكل مشروع

 ملشاريع تجديد املواقع الفندقية والترفيهية والتجارية الطرح ملتحصالت املتوقع االستخدام(: 59) رقم الجدول 

 املوق  املشروع

االستخدام املتوق  من 

 متحصالت الطرح

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

التاريخ املتوق  

 لبداية املشروع

املتوق  التاريخ 

 لالنتهاء من املشروع

التاريخ 

املتوق  

 للتشغيل

عمر 

 العقار

نسبة 

 االهالك

 5,000 الخبر جولدن تيوليبفندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
12 60% 

 5,000 الخبر نإهوليدي فندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
19 78% 

 12,000 الرياض ن إهوليدي فندق  
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
14 78% 

 3,000 الرياض نوفوتيلفندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
8 70% 

 8,861 الدمام نوفوتيلفندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
9 76% 

فندق منتجع هوليدي ان 

 شاطئ نصف القمر
 9,000 الدمام

 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
16 50% 

 3,000 حائل جولدن تيوليبفندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
11 63% 
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 10,000 الرياض فندق هيلتون 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
11 75% 

 11,056 الظهران هيلتون فندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
7 55% 

 3,200 جازان راديسون بلوفندق 
 الربع الثالث

 م2021

 الربع الرابع

 م2022

 الربع الرابع

 م2022
5 56% 

 15,000 تبوك مركز تبوك التجاري 
 الربع الثالث

 م2021

 رابعالربع ال

 م2021

 رابعالربع ال

 م2021
16 55% 

 5,548 الرياض سباركيز
 الربع الثالث

 م2021

 ثانيالربع ال

 م2022

 ثانيالربع ال

 م2022
6 51% 

 سباركيز
املدينة 

 املنورة 
10,268 

 الربع الثالث

 م2021

 ثانيالربع ال

 م2022

 ثانيالربع ال

 م2022
12 78% 

 9,067 جازان سباركيز
 الربع الثالث

 م2021

 ثانيالربع ال

 م2022

 ثانيالربع ال

 م2022
10 58% 

      110,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 مشاريع لتمويل سعودي ريال مليون ( 45) مبلغ استخدام إلى الشركة تسعى :البدنية اللياقة ومراكز  السينما صاالت مشاري  تمويل (3

 :البدنية اللياقة ومراكز السينما صاالتإنشاء 

شركة الترفيه الفاخر إحدى الشركات التي تستثمر فيها الشركة  في  ( مليون ريال سعودي5ستقوم الشركة باستثمار مبلغ ) السينما: .أ

 راجع القسم الفرعي ) )%31بنسبة )
ً
 . إنشاء صاالت السينما والتي تعمل على( "الشركات املستثمر بها" في هذه النشرة( 3.10)فضال

( GYM) ياقة بدنيةلمراكز  (3ثالث )( مليون ريال سعودي إلنشاء عدد 40ستقوم الشركة باستثمار مبلغ ) البدنية: اللياقة مراكز  .ب

، ومن املتوقع في اململكة العربية السعودية في كل من مدن الرياض وجدة واملنطقة الشرقية على أراض ي مستأجرة رجالية ونسائية

ومن  .م2022م واالنتهاء منها وبدء التشغيل خالل الربع الثالث من عام 2021خالل الربع الثالث من عام  أن يتم بدء تنفيذ املشاريع

 م بقيمة2023املتوقع أن يكون األثر املالي لهذه املشاريع إيجابي على نتائج الشركة حيث تتوقع الشركة أن ترتفع إيراداتها في عام 

 وفيما يلي وصف ملراحل إنشاء مراكز اللياقة البدينة والتراخيص التي تنوي الشركة الحصول عليها:( مليون ريال سعودي. 73)

 .جراءات التعاقديةاإل نهاء إاتيجية و اختيار مواقع استر  .1

ضافية إ تراخيص وأي ،ي، والتسجيل في ضريبة القيمة املضافةاملدنالدفاع و  النظامية )رخصة البلدية، الحصول على التراخيص .2

 .(قد تطلبها الجهات التنظيمية

 وغيرها( ضاءة، تشطيباتإتجهيز املواقع من تحسينات على العين املؤجرة )صباغة، ديكور، مكيفات،  .3

 ت وبدء التشغيل.عدااملجهزة و األ توريد وتركيب  .4

 ويوضح الجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:

 الطرح. ملتحصالت املتوقع االستخدام(: 60) رقم الجدول 

 السعودية الرياالت بآالف
 م2022 م2021

 اإلجمالي
 ثانيال الرب  ول الرب  األ  راب الالرب   لثالرب  الثا

 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 سداد قروض بنكية

 110,000 30,000 30,000 30,000 20,000 تجديد عدد من املواقع الفندقية والترفيهية والتجارية

 45,000 - 5,000 20,000 20,000 تمويل مشاريع صاالت السينما ومراكز اللياقة البدنية

 66,200 - - 16,200 50,000 تمويل رأس املال العامل

 5,800 - - - 5,800 تكاليف الطرح

 307,000 50,000 55,000 86,200 115,800 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

  تمويلها سيتم أعاله املذكورة املشاريع أن إلى اإلشارة وتجدر
ً
 .الطرح متحصالت من حصريا
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 إفادات الخبراء 8
وشعاراتهم وعلى نشر  موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم نشرةال همن هذ (،ه( و)د)الصفحات قدم جميع املستشارين الواردة أسمائهم في 

 .نشرةال ه، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذنشرةال هإفاداتهم في هذ

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم  –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 .ه النشرةبما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذوشركاتها التابعة مصلحة مهما كان نوعها في الشركة 
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 اإلقرارات 9
 :حتى تاريخ هذه النشرة بما يلياإلدارة  مجلسأعضاء  يقر

 جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر( "2.1.31) رقم ( "انقطاع األعمال"، وفي الخطر3.11القسم الفرعي )بخالف ما تم اإلفصاح عنه في  .1

أي  شركة  شركة أويكن هناك أي انقطاع في أعمال اللم النشرة،  هذه في" املخاطرة عوامل( "2) القسم في" 19 - كوفيد" كورونا فيروس

 في الوضع املالي خالل المن شركاتها التابعة 
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.( 12)ـ يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 شهرا

خالل أي  شركة من شركاتها التابعة أو  شركةعوض غير نقدي من قبل ال أي  أو  أتعاب وساطةأو  خصوماتأو  عموالت لم تمنح أي   .2

 . أوراق ماليةطرح أي  أو  في ما يتعلق بإصدار وطرح األوراق املاليةطلب التسجيل  تقديم لتاريخ وات الثالث السابقة مباشرةالسن

 هذه في" املخاطرة عوامل( "2) في القسماملتراكمة"  بالخسائر املتعلقة ( "املخاطر2.1.29بخالف ماتم اإلفصاح عنه في الخطر رقم ) .3

وات الثالث خالل السنأي  شركة من شركاتها التابعة أو  شركةللتغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري  لم يكن هناك أي   النشرة،

ر املحاسب وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقريطلب التسجيل  تقديم لتاريخ السابقة مباشرة

 القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

" تعامالت مع األطراف ذات العالقةتعلقة بالخاطر امل( "امل2.1.26الخطر رقم )و ( من هذه النشرة، 96،31ج،في الصفحات )ورد بخالف ما  .4

نوع في  أسهم أو مصلحة من أي   من أقربائهم أي   ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي   ( "عوامل املخاطرة في هذه النشرة،2في القسم )

ٍ من شركاتها التابعةال
 .شركة أو في أي 

 .الشركة أسهم شراء عملية على باملوافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية تقم ولملم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة،  .5
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  املعلومات القانونية 10

 الشركة 1.10

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركة تأسست
ُ
 البداية في( «مجموعة الحكير»أو  «امل

 بتاريخ( 1010014211) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم "والصناعة للتجارة الحكير املحسن عبد مجموعة" مسمى تحت فردية كمؤسسة

م( تم تغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة 09/06/2003ه )املوافق 08/04/1424، وفي تاريخ (م22/07/1978 املوافق) ه16/08/1398

م( تم تغيير اسم الشركة ليصبح "مؤسسة مجموعة 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة"، وفي تاريخ 

م( تم تحويل الكيان القانوني للشركة من مؤسسة فردية 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427يخ وفي تار  عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية"،

كامل أسهم  إدراج تم( م26/06/2014املوافق) ه28/08/1435 تاريخ (، وفي2161إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )

( رياالت 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )55,000,000الشركة في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد خسمة وخمسين مليون )

 . عامة سعودية مساهمة شركة إلى وتحولت بذلك سعودية للسهم الواحد

 57750 ب.ص ، تري  دبل هيلتون  فندق عدب - 5و 4 مخرج بين -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  مدينة في للشركة الرئيس املركز مقر ويقع

 . السعودية العربية اململكة 11584 الرياض

 ألف وثالثمائة مليون  وثالثين أربعة إلى مقسم سعودي، ريال( 343,000,000) مليون  وأربعون  وثالثة ثالثمائة الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

 .بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 34,300,000)

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 2.10

  للتجارة الحكير املحسن عبد ية كمؤسسة فردية تحت مسمى "مجموعةفي البدا والتنمية للسياحة الحكير عباملحسن مجموعة شركةتأسست 

ئتان ما قدرةرأس مال بو  (م22/07/1978ه )املوافق 16/08/1398وتاريخ  (1010014211) والصناعة"، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

 .ريال سعودي (274,000وأربعة وسبعون ألف )

  مليون وستمائة وأربعة  واحد وسبعينريال سعودي إلى  (274,000) مائتان وأربعة وسبعون ألف منرأس املال تمت زيادة م 1991عام وفي

نقدية متساوية  حصة(7,167,400( حصة نقدية إلى )27,400صص من )الحوبالتالي زيادة عدد  ،ريال سعودي( 71,674,000وسبعين ألف )

عن دي ( ريال سعو 71,400,000وتم الوفاء بالزيادة البالغة واحد وسبعين مليون وأربعمائة ألف )( ريال سعودي، 10القيمة قيمة كل منها )

 بقاة.املرباح األ طريق رسملة 

  ليصبح "مجموعة عبداملحسن الحكير للتشغيل والصيانة".سم الشركة اتم تغيير  (م09/06/2003هـ )املوافق 08/04/1424في تاريخ و 

  مائتين وتسعة  إلىريال سعودي ( 71,674,000ن مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )واحد وسبعي مناملال تمت زيادة رأس م 2005عام وفي

وتم ( حصه نقدية 24,900,000( حصة نقدية إلى )7,167,400وبالتالي زيادة عدد الحصص من )، ريال سعودي (249,000,000وأربعين مليون )

اح رب( ريال سعودي عن طريق رسملة األ 177,326,000الوفاء بالزيادة البالغة مائة وسبعة وسبعين مليون وثالثمائة وستة وعشرين ألف )

 .بقاةامل

  داملحسن الحكير للسياحة والتنمية"ليصبح "مؤسسة مجموعة عبسم الشركة اتم تغيير م( 19/04/2006ه )املوافق 21/03/1427وفي تاريخ. 

  ( ريال سعودي إلى 249,000,000من مائتين وتسعة وأربعين مليون )تمت زيادة رأس املال م( 31/01/2006ه )املوافق 01/01/1427وفي تاريخ

 (24,900,000وبالتالي زيادة عدد الحصص من ) ،( ريال سعودي271,674,000ن ألف )ائتين وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعيم

البالغة اثنين وعشرين مليون  بالزيادة الوفاء وتم( ريال سعودي،  10( حصة نقدية متساوية القيمة لكٍل منها )27,167,400حصة نقدية إلى )

 ( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقاة.22,674,000وأربعة وسبعين ألف )وستمائة 

  م( تم تحويل الكيان القانوني للشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك 03/09/2006ه )املوافق 11/08/1427وفي تاريخ

على إعالن تأسيس شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة  الصادر من وزير التجارة باملوافقة (2161بموجب القرار الوزاري رقم )

 ة.والتنمية كشركة مساهمة مقفل

  الشركة من مائتين  س مالأوافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر م( 29/06/2009ه )املوافق 06/07/1430وفي تاريخ

( ريال سعودي إلى أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف 271,674,000وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف )

( 27,167,400عدد أسهم الشركة من سبعة وعشرين مليون ومائة وسبعة وستين ألف وأربعمائة ) زيادة ( ريال سعودي، وبالتالي407,511,000)

( 10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،40,751,100سهم عادي، إلى أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة )
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( ريال سعودي، عن 135,837,000، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وخمسة وثالثين مليون وثمانمائة وسبعة وثالثين ألف )رياالت سعودية

 طريق رسملة األرباح املبقاة.

  الشركة من أربعمائة  س مالأالجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر  وافقتم( 02/06/2013ه )املوافق 23/07/1434وفي تاريخ

( ريال سعودي، 550,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسين مليون )407,511,000وسبعة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف )

( سهم عادي، إلى خمسة وخمسين 40,751,100ف ومائة )عدد أسهم الشركة من أربعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين أل زيادة وبالتالي

ن ، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مائة واثنين وأربعي( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،55,000,000مليون )

ثالثة وثمانين مليون وتسعمائة وخمسين ألف  ( ريال سعودي، عن طريق تحويل مبلغ142,489,000مليون وأربعمائة وتسعة وثمانين ألف )

( ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي، وتحويل مبلغ ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية 83,950,175ومائة وخمسة وسبعين )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.58,538,825وثالثون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون )

  طرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف م( وافقت هيئة السوق املالية السعودية على07/05/2014ه )املوافق 08/07/1435وفي تاريخ 

( سهم عادي، وذلك 55,000,000الشركة البالغة خمسة وخمسين مليون ) أسهم من )%30) العام، والتي تمثل لالكتتاب سهم( 16,500,000)

 لية السعودية الرئيسية.لغرض إدراج أسهم الشركة في السوق املا

  تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية )بعد اكتمال عملية الطرح املذكورة أعاله( م( 26/06/2014ه )املوافق 28/08/1435و في تاريخ

ة للسهم ( رياالت سعودي10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )( سهم عادي، 55,000,000السعودية الرئيسية بعدد خمسة وخمسين مليون )

 . وذلك بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول(.الواحد

  لحكم منطقة قصر ا -حي الديرة  -نتقال مقرها الرئيس ي من الرياض م( أعلنت الشركة عن ا19/04/2018ه )املوافق 03/08/1439وفي تاريخ

 .ري ت دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج ينب -الشمالي  الدائري  -املروج  حي -الرياض  وعنوانه مقرها الجديد إلى ،أسواق التعمير -

  م( أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: 27/10/2020ه )املوافق 10/03/1442وفي تاريخ 

ثالثمائة وثالثة وأربعين  ( ريال سعودي، إلى550,000,000، من خمسمائة وخمسين مليون ))%37.64تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1

( سهم عادي، إلى أربعة 55,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من خمسة وخمسين مليون )343,000,000مليون )

عدد ، عن طريق إلغاء ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي،34,300,000وثالثين مليون وثالثمائة ألف )

( سهم، وذلك بغرض إعادة 2.6570( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )20,700,000عشرين مليون وسبعمائة ألف )

( 207,000,000م، والبالغة قيمتها مائتان وسبعة مليون )2020سبتمبر  30هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في تاريخ 

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  عدب وذلك ريال سعودي،

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون  )%89.50زيادة رأس مال الشركة بنسبة ) (2

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من أربعة وثالثين 650,000,000)( ريال سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون 343,000,000)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة  ( سهم عادي65,000,000( سهم عادي إلى خمسة وستين مليون )34,300,000مليون وثالثمائة ألف )

بقيمة ثالثمائة وسبعة ( سهم 30,700,000سبعمائة ألف )بعدد ثالثين مليون و ، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10)

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،307,000,000ماليين )
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 أغراض الشركة 3.10

 األغراض التالية:( من النظام األساس ي، تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ 3وفق املادة الثالثة )

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن وصاالت األلعاب والنوادي الرياضية والفعاليات الرياضية واملراكز الترفيهية واملنتجعات السياحية  .1

 والصحية.

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املطاعم واملقاهي واالستراحات والحدائق. .2

 املفروشة. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق .3

 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية والسكنية . .4

 صيانة وإصالح أجهزة ومعدات السالمة وأجهزة الحاسب اللي واألجهزة املدرسية والوسائل التعليمية. .5

 الخدمات السياحية وتنظيم الرحالت السياحية. .6

 ن وضواحيها.خدمات نقل الركاب داخل املد .7

 وكالء السفر والسياحة. .8

 الوكاالت التجارية خدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. .9

اني و تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والحلويات واملعجنات والشكوالتة واستيرادها وأقمشة واملفروشات واملنسوجات واألحذية واأل  .10

ن ات الفنادق ومواد البناء واألدوات الكهربائية والصحية والت وأجهزة والعطور وأدوات التجميل ومعادواألثاث واألدوات املنزلية ومستلزم

نقية ومجوهرات وأحجار كريمة وآالت وأدوات التصوير والساعات والنظارات وسبح وخرز وتحف ولعب أطفال وأدوات موسيقي والدراجات 

 واملطاعم. بأنواعها ومصنوعات جلدية ومواد ديكور والفنادق

 بيع وشراء وتأجير العقارات واألراض ي لصالح الشركة. .11

 خدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. .12

 

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 راجع القسم الفرعي 
ً

 من هذه النشرة(طة الرئيسية للشركة" ( "األنش3.4))وملزيد من املعلومات فضال

 مدة الشركة 4.10

لها. سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تحوي 99( من النظام األساس ي على أن تكون مدة الشركة 6نصت املادة السادسة )

 إطالة هذه املدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء
ً
أجلها بسنة على األقل. ويجوز دائما  
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 مجلس اإلدارة 5.10
 

 تشكيل املجلس 1.5.10

 ( تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية9( من النظام األساس ي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )18وفًقا للمادة الثامنة عشرة )

 للمساهمين ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

 أعضاء مجلس إدارة الشركة.(: 61) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة

عّين بتاريخ 
ُ
افق 06/09/1442مجلس إدارة الشركة امل  م( *18/04/2021ه )املو

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ة **غير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

عبداملحسن  ماجد

 عبدالعزيز الحكير ***

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 54 سعودي

مرو عبدالعزيز عبدهللا ع

 *الجالل **

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 تنفيذيغير 
 - - - - 41 سعودي

سامي عبداملحسن 

 عبدالعزيز الحكير ***

عضو مجلس 

 اإلدارة املنتدب

 غير مستقل

 تنفيذي
 %2.08 713,440 - - 53 سعودي

بندر خالد عبداملحسن 

 الحكير

عضو مجلس 

 اإلدارة

مستقلغير   

 غير تنفيذي
%0.49 272,065 43 سعودي  - - 

إياد عبدالرحمن محمد 

 البنيان

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 46 سعودي

رائد عبدالعزيز حامد أبو 

 زناده

 عضو مجلس

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 48 سعودي

رمزي كنعان يوسف أبو 

 خضرا

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 سعودي

 فيصل محمد أمين شاكر
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 45 سعودي

 خالد أنيب
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 56 فنلندي

 الشركة: املصدر

 الحالية للدورة اإلدارة املذكورين أعاله مجلس أعضاء انتخاب على( م18/04/2021املوافق ) ه06/09/1442* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445تاريخ في  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442من تاريخ  بدأت والتي

ن ( م%31.50في شركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة، واملالكة لنسبة ) )%6.60** إن امللكية غير املباشرة للمشار إليهم في الجدول أعاله ناتجة عن ملكية كٍل منهم بنسبة )

 أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية.

 ملجلس اإلدارة وتعيين (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر * **
ً
، تعيين السيد/ ماجد عبداملحسن عبدالعزيز الحكير رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ سامي السيد/ عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل
ً
 .الحكير كعضو منتدب العزيزعبد عبداملحسن نائبا

 

 

م أحد عشر. كما تبين التزا (11( ثالثة وال يزيد على )3الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن )

من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد ( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس 16الشركة باملادة )

 أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(.
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 السر وأمين املنتدب والعضو الرئيس ونائب املجلس رئيس 2.5.10

ا وال ا للرئيس ويجوز أن يعين عضًوا منتدبً ( من النظام األساس ي، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا ونائبً 23وفًقا للمادة الثالثة والعشرون )

 يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة. ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من الغير.

 بمناصب أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا للتالي: الشركة ملتزمة بنظام الشركات والنظام األساس ي والئحة الحوكمة فيما يتعلق بالتعيينات املتعلقة

 (: مناصب أعضاء مجلس اإلدارة62الجدول رقم )

 املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة ماجد عبداملحسن عبدالعزيز الحكير

 نائب رئيس مجلس اإلدارة عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل

 )املكلف( والرئيس التنفيذي ،العضو املنتدب عبدالعزيز الحكير سامي بن عبداملحسن بن

 أمين سر مجلس اإلدارة  خالد بن علي بن صالح مكباء

 املصدر: الشركة

( من النظام األساس ي للشركة، كما تم تفصيل صالحيات رئيس مجلس اإلدارة 21تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في املادة الحادية والعشرون )

رة ( من النظام األساس ي للشركة. ويتولى أمين سر مجلس اإلدا23رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وأمين السر في املادة الثالثة والعشرون ) ونائب

 املهام والصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة.

 مكافآت املجلس 3.5.10

ألف ريال  500 تتجاوز ينص النظام األساس ي، تكون املكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم الرئيس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية ال 

لكل  لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل

ما  ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن يشتمل التقرير كذلك على بيان

 على بيان بعدد 
ً
جلسات قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشمل أيضا

 املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

م والذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ 2019ديسمبر  31يشتمل تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب من  م( على بيان شامل01/06/2020هـ )املوافق 09/10/1441

ين أو األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛ كما تضمن التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إداري

 ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

ريال سعودي وذلك وفق ما ورد في تقرير مجلس  (1,878,000مبلغ قدره مليون وثمانمئة وثمانية وسبعون ) اإلدارة أعضاء مجلس مكافآتبلغت وقد 

ريال سعودي وذلك وفق ما ورد في  (2,250,699) مليوني ومئة وثمانية وخمسون ألفمبلغ قدره م. و 2017ديسمبر  31اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

ريال سعودي وذلك  (2,158,000) مليوني ومئة وثمانية وخمسون ألفم. ومبلغ قدره 2018ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

 م.2019ديسمبر  31وفق ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

 راجع القسم الفرعي )وملزيد من املعلومات 
ً

 من هذه النشرة(.( ""تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (4.5)فضال

 اجتماعات املجلس 4.5.10

 ( من النظام األساس ي يجتمع املجلس مرتين على االقل في السنة بدعوة من رئيسه. وتكون الدعوة عن طريق إشعار24وفًقا للمادة الرابعة والعشرون )

وز اء بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد االجتماع من قبل أمين سر املجلس مرفق به جدول األعمال واملعلومات الخاصة باملواضيع املدرجة به. ويجاألعض

 املجلس علىوذلك قبل اسبوعين من التاريخ املحدد لالجتماع ما لم يتفق أعضاء  اإللكترونيأن ترسل بالبريد املسجل أو الفاكس أو البرق أو البريد 

 خالف ذلك، ويجب على رئيس املجلس أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

اجتماعات ووفق تقرير مجلس اإلدارة  (4) أربعةم، بلغ عدد اجتماعات املجلس 2018ديسمبر  31وفق تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

 اجتماعات. (5) خمسةم، بلغ عدد اجتماعات املجلس 2019ديسمبر  31في  للعام املالي املنتهي
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 لجان املجلس 5.5.10

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان وصف يلي فيما

 لجنة املراجعة 10.5.5.1

تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها  على (م18/04/2021املوافق ) ه06/09/1442تاريخ  في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت

في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت والتي بدأ حاليةعضائها للدورة الأوضوابط عملها ومكافآت 

 م(. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445
 أعضاء لجنة املراجعة.(: 63) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس رمزي كنعان يوسف

 عضو الجالل عبدهللا عبدالعزيز عمرو 

 عضو سليمان محمد القهيدان

 الشركة: املصدر

 31اجتماعات خالل العام املالي املنتهي في  (5خمسة )م. و 2018ديسمبر  31اجتماعات خالل العام املالي املنتهي في  (7سبعة )عقدت لجنة املراجعة 

 م.2019ديسمبر 

 اللجنة التنفيذية 10.5.5.2

والتي على تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الحالية  (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

ويوضح  .م(18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت بدأ

 لجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية:ا
 أعضاء اللجنة التنفيذية.(: 64) رقم الجدول 

 املنصب االسم

 رئيس سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير

 عضو شاكرفيصل محمد أمين 

 عضو ةرائد عبدالعزيز أبو زناد

 عضو مشعل عبداملحسن عبدالعزيز الحكير

 عضو خالد أنيب

 الشركة: املصدر

 

 31ي ف( اجتماعات خالل العام املالي املنتهي 3) ثالثةم. و 2018ديسمبر  31( اجتماعات خالل العام املالي املنتهي في 3) ثالثةعقدت اللجنة التنفيذية 

 م.2019ديسمبر 

م( وتم 02/06/2013هـ )املوافق 23/07/1434من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ  التنفيذية اللجنةتم إقرار الئحة عمل 

هـ )املوافق 21/07/1438املوافقة على تعديل الئحة عمل اللجنة التنفيذية بموجب قرار الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.18/04/2017
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 كافآتلجنة الترشيحات وامل 10.5.5.3

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت للدورة على تعيين  (م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442بتاريخ وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد 

. م(18/04/2024ه )املوافق 09/10/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي( م19/04/2021املوافق ) ه07/09/1442تاريخ  منت والتي بدأالحالية 

 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:
 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت.(: 65) رقم الجدول  

 املنصب االسم

 رئيس إياد عبدالرحمن محمد البنيان

 عضو املالك إبراهيم محمد فيصل

 عضو فيصل محمد أمين شاكر

 الشركة: املصدر

 م(02/06/2013هـ )املوافق 23/07/1434تم إقرار الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 

هـ 21/07/1438وتم املوافقة على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 

 .م(18/04/2017)املوافق 

في السنة على األقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل رئيس  مرات (4) أربعتجتمع لجنة الترشيحات واملكافآت 

الي خالل العام امل (2واجتماعين )م. 2018ديسمبر  31خالل العام املالي املنتهي في  (2اجتماعين )اللجنة. وقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت 

 م.2019ديسمبر  31املنتهي في 

 لتنفيذيةاإلدارة ا 6.10

 :تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةيوضح الجدول التالي 
 اإلدارة التنفيذية للشركة.(: 66) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 ** ةغير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

عبداملحسن عبدالعزيز  سامي

* الحكير  

الرئيس العضو املنتدب، و 

املكلف التنفيذي  
م29/20/2020 53 سعودي  - - 713,440 2.08% 

 عبدالعزيز املحسن عبد مشعل

  الحكير

نائب الرئيس التنفيذي، 

 ومدير إدارة الترفيه
م01/01/2012 37 سعودي  - - 713,440 2.08% 

 عادل أحمد سالم الغامدي
الرئيس التنفيذي نائب 

 للمالية
م01/09/2019 41 سعودي  - - - - 

 بدر خالد عبداملحسن الحكير 
التنفيذي  الرئيس نائب

الغربية لمنطقةل  
م01/01/2012 42 سعودي  - - - - 

سميث جوليان كليف الفنادق قطاع مدير  م08/09/2018 53 بريطاني   - - - - 

عبداملجيد محمد عبدهللا آل 

 عمير

 التطوير إدارة مدير

 العقاري 
م26/08/2019 39 سعودي  - - - - 

الشعالنعلي فايز هايل  القانوني املستشار  م01/12/2020 48 سعودي   - - - - 

الهاجري محسن ناصر مبارك  املشتربات إدارة مدير  م09/01/2011 51 سعودي   - - - - 

عبدالغفار عزيز العياشسلطان  املوارد البشريةإدارة مدير   م26/12/2013 36 سعودي   - - - - 

 فاروق حمدان فايق سليمان
مدير إدارة املراجعة 

 الداخلية
م16/03/2013 42 أردني  - - - - 

 الشركة: املصدر

 من تاريخ  الحكير عبدالعزيز عبداملحسن ساميم( تكليف العضو املنتدب السيد/ 09/02/2020ه )املوافق 15/06/1441* قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
ً
بمهام الرئيس التنفيذي اعتبارا

 من الرئيس التنفيذي السابق السيد/ عمر سامي سماره والذي قدم استقالته لظروفه 29/02/2020ه )املوافق 05/07/1441
ً
م( وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بدال

 الخاصة.

في شركة  )%6.60ناتجة عن ملكية كٍل منهم بنسبة )زيز الحكير والسيد/ مشعل عبداملحسن عبدالعزيز الحكير للسيد/سامي عبداملحسن عبدالع املباشرة غير امللكية إن** 

 .( من أسهم شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية%31.50عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة، واملالكة لنسبة )
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افقات 7.10  وفروعها للشركة الحكومية والتراخيص املو

حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. يوضح 

 الجدول التالي التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة وفروعها:
 تراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة وفروعها(: املوافقات وال67الجدول رقم )

نوع 

 الترخيص
 رقم الترخيص صاحب الترخيص الغرض

تاريخ 

 اإلصدار/التجديد
 تاريخ االنتهاء

الجهة 

 املصدرة
 مالحظات

 املركز الرئيس ي

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

شركة (

 )مساهمة

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

1010014211 16/08/1398 06/11/1442 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

شهادة 

عضوية 

الغرفة 

التجارية 

 الصناعية

)الدرجة 

 األولى(

التزاما 

بنظام 

السجل 

 التجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

101000029753 05/02/2000 16/06/2021 
غرفة 

 الرياض
 سارية

شهاد 

الزكاة 

 والدخل

لإلفادة بأن 

الشركة 

قدمت 

إقرارها 

السنوي 

والتزمت 

بسداد 

 الزكاة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1110732288 20/09/1442 29/09/1443 

هيئة الزكاة 

والضريبة 

 والجمارك

 سارية

شهادة 

تسجيل 

بضريبة 

القيمة 

 املضافة

لإلفادة بأن 

الشركة 

مسجلة 

بقيمة 

الضريبة 

 املضافة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

300045859100003 30/11/1438 - 

هيئة الزكاة 

والضريبة 

 والجمارك

تصدر ملرة 

 واحدة فقط

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

20002104014329 01/09/1442 12/12/1442  

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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شهادة 

التأمينات 

 االجتماعية

التزام 

الشركة 

بأنظمة 

املؤسسة 

العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

38242447 07/09/1442 07/10/1442 

املؤسسة 

العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

 سارية

 منطقة الرياض

 مدينة العاب الرياض فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

مدينة العاب 

الرياض فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

1010016056 17/05/1398 07/11/1445 
وزارة 

 التجارة
 سارية

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

مدينة العاب 

الرياض فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5010-36 22/09/1436 07/05/1444 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 الدني

مدينة العاب 

الرياض فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

14-000215062-2 22/10/1441 22/10/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

 والتنميةفندق قصر العليا هوليدي إن فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق قصر العليا 

هوليدي إن فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010234415 01/06/1428 01/06/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق قصر العليا 

هوليدي إن فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40092177498 - 29/08/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 الدني

فندق قصر العليا 

هوليدي إن فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

38 30/07/1439 30/07/1440 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

قصر العليا هوليدي 

 ان
41000291 16/02/1440 15/02/1443 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

قصر العليا فندق 

 هوليدي إن 
2000210014135 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فندق مينا األندلسية فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق مينا 

األندلسية فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010242089 26/12/1428 26/12/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق مينا 

األندلسية فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

40102416799 12/06/1411 12/06/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

 

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 الدني

فندق مينا 

األندلسية فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 1436 1435 د ف247

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق األندلسية 

جولدن توليب فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4100170 03/01/1431 02/01/1434 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

منتهية 

وجاري 

على العمل 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

األندلسية فندق 

جولدن توليب فرع 

مجموعة 

 عبداملحسن الحكير 

20002102008262 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 عبداملحسن الحكير للسياحة والتنميةفندق مينا الرياض فرع شركة مجموعة 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق مينا الرياض 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010256559 20/09/1429 20/09/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 فندق مينا الرياض

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 للسياحة والتنمية

40031765490 - 28/11/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 الدني

فندق مينا الرياض 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

 للسياحة والتنمية

 27/05/1440 27/05/1429 د ف 226

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

 16/11/1441 17/11/1438 41000288 مينا الرياض

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 منتهية

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

 12/12/1442 01/09/1442 20002104014152 فندق مينا الرياض

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 عبداملحسن الحكير للسياحة والتنميةفندق الناصرية جولدن توليب فرع شركة مجموعة 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

 

فندق الناصرية 

جولدن توليب فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010267683 17/05/1430 17/05/1445 
وزارة 

 التجارة
 سارية

ترخيص 

 -بلدية 

 فنادق

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق الناصرية 

جولدن توليب فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

19211 22/06/1432 22/06/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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ترخيص 

 -بلدية 

 مطاعم

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40102430264 21/09/1436 21/09/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 الدني

فندق الناصرية 

جولدن توليب فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 21/04/1440 21/04/1439 د ف213

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

الناصرية جولدن 

 توليب
41000171 03/07/1440 02/07/1443 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

 برنامج

 نطاقات

فندق الناصرية 

جولدن توليب فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014156 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 باركيز حياة مول س –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010287566 24/05/1431 24/05/1446 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

201070 25/02/1429 25/02/1444 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-000229324-2 23/04/1442 23/04/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية
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شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

  نطاقات

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002102008270 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 مول باركيز بانوراما س –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010302884 10/03/1432 10/03/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40102421862 
- 

 
24/03/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-15260-3 30/06/1441 30/06/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 منتهية

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 فندق سويت نوفوتيل

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق سويت 

 نوفوتيل
1010337612 11/06/1433 11/06/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق سويت 

 نوفوتيل
40031842054 24/03/1434 

24/03/1443 

 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق سويت 

 نوفوتيل
39-000210764-1 26/03/1440 26/06/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها



 

106 

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

فندق سويت 

 نوفوتيل
41000634/4 19/08/1441 19/08/1442 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

فندق سويت 

 نوفوتيل
10401420920002  01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 جاردن ان العليا فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنميةفندق هلتون 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجاري 

فندق هلتون جاردن 

ان العليا فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010356627 18/01/1434 20/01/1446 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق هلتون جاردن 

ان العليا فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40031768032 21/06/1430 21/06/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق هلتون جاردن 

 ان
41-000537797-1 26/08/1441 26/08/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

فندق هلتون جاردن 

 ان
41000292 26/08/1441 26/08/1444 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

هيلتون فندق 

 جاردن 
20002104014184 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 لرمال سنتر تيم تيكا –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 ريةالتجا

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010380886 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

465-29 10/06/1429 10/06/1440 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 باركيز السالم مول س –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010380887 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1907 10/05/1427 10/05/1444 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

مجموعة  فرع شركة

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002101036183 18/06/1442 18/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 هيلتون دبل تري املروج

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

هيلتون دبل تري 

 املروج
1010406424 02/05/1435 02/05/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 12/06/1443 12/06/1436 40031867056 هيلتون دبل تري 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

هيلتون دبل تري 

 املروج
41-000117108-2 05/05/1441 05/05/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

 20/08/1444 20/08/1441 41001262 هيلتون دبل تري 
وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

 برنامج

 نطاقات

 12/12/1442 01/09/1442 20002104014121 هيلتون دبل تري 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

1010407971 17/05/1435 17/05/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1010438915 29/01/1437 29/01/1446 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

10401422520002 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 للحلويات واملكسراتمحل اطايب امنية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

محل اطايب امنية 

للحلويات 

 واملكسرات

1010464530 08/01/1438 08/01/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

محل اطايب امنية 

للحلويات 

 واملكسرات

40031894518 - 09/02/1447 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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 باركيز الفرسان الخرجس –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1011024490 26/08/1438 26/08/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 29/03/1443 29/08/1438 40092190823 سباركيز

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

سباركيز الفرسان 

 الخرج
40-000023573-2 21/04/1441 21/04/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 منطقة القصيم

 لنخيل بالزاا –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

1131032022 12/06/1431 11/06/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3909429919 - 05/11/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة فرع 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

93-000192879-1 14/10/1439 14/10/1440 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

20002104014183 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 املنطقة الشرقية

 فندق بارك ان الدمام

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق بارك ان 

 الدمام
2050048839 13/06/1426 07/11/1442 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

ن إفندق بارك 

 الدمام
40112507573 15/02/1441 10/07/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

ن افندق بارك 

 الدمام
42-124190-000-2 19/01/1442 19/01/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

ن افندق بارك 

 الدمام
41002827 17/07/1441 17/07/1444 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

ن إفندق بارك 

 الدمام
20002104014159 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 احة الفعاليات للمعارضو  –فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

واحة الفعاليات 

 للمعارض
2050066010 27/07/1430 27/08/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

 فندق نوفتيل الدمام فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق نوفوتيل 

الدمام فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2050067617 22/11/1430 21/11/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 
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ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق نوفتيل 

الدمام فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3909108084 13/09/1437 15/02/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

يل تفندق نوف

 الدمام
40-000371002-1 25/11/1440 25/11/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

 نوفتيلفندق 

 الدمام
41000230/5 02/08/1441 012/08/1444 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق نوفتيل 

الدمام فرع شركة 

مجموعة 

 عبداملحسن الحكير

20002104014168 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 الدمام - فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2050070879 11/06/1431 11/06/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3909110004 22/09/1436 21/09/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002102008278 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 ال مود –الدمام  -فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2050092804 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 
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ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40112490740 07/11/1440 06/11/1445 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

42-000261116-3 16/04/1442 16/04/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

 سباركيز دارين مول  -  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

2050092806 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40112507941 02/12/1438 18/11/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-000356967-1 26/10/1440 26/10/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 سنوي إبن خلدون  – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2050105501 30/06/1436 29/06/1442 
وزارة 

 التجارة

وجاري  منتهي

العمل على 

 تجديده

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

390842320 09/08/1439 09/08/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-000227794-1 06/03/1441 06/03/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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 الحكير تايم الكورنيش – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2051019710 13/08/1414 07/11/1442 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 ترخيص

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3910679143 16/10/1449 16/10/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

42-000099122-2 18/02/1442 18/02/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2002104014230 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 هوليدي إن فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية الخبر  فندق

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق هوليدي إن 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2051029506 26/03/1425 07/11/1442 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 الخبر  فندق

فرع  هوليدي إن

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

39111431027 15/08/1438 14/08/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 الخبر  فندق

المود   – هوليدي إن

 تارس

41123672482 14/01/1442 14/01/1447 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

 الخبر  فندق

 هوليدي إن
1439021719688 17/02/1439 17/02/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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شهادة 

عضوية 

الغرفة 

التجارية 

 الصناعية

)الدرجة 

 األولى(

التزاما 

بنظام 

السجل 

 التجاري 

 الخبر  فندق

 انهوليدي 
1525 30/09/2018 17/06/2021 

غرفة 

 الشرقية
 سارية

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

 الخبر  فندق

 انهوليدي 
41000445/8 04/02/1441 03/02/1444 

وزارة 

 السياحة
 سارية

 فندق جولدن توليب الخبر للوحدات السكنية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق جولدن 

توليب الخبر 

للوحدات السكنية 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2051040466 15/07/1430 14/07/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق جولدن 

توليب الخبر 

للوحدات السكنية 

فرع شركة مجموعة 

 عبداملحسن 

4005202 8770 - 11/11/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

جولدن فندق 

توليب الخبر 

 للوحدات السكنية

41-00054599-1 11/01/1442 11/01/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق جولدن 

توليب الخبر 

 للوحدات السكنية

 املفروشة

42003659/5 16/09/1440 16/09/1443 
وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق جولدن 

توليب الخبر 

للوحدات السكنية 

فرع شركة مجموعة 

الحكير  عبداملحسن

 للسياحة والتنمية

20002104014165 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 هوليدي إن الخبر كورنيش قفند

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

هوليدي إن الخبر 

كورنيش فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2051040595 05/08/1430 04/08/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

فرع هوليدي ان 

 الخبر

39111431025 09/05/1438 08/05/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

هوليدي إن الخبر 

كورنيش فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 – للسياحة والتنمية

 قهوه ساده

41123670587 14/01/1442 14/01/1445 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

هوليدي إن الخبر 

 كورنيش
41-000535764-1 23/08/1441 23/08/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

مرافق 

الضيافة 

 السياحية

هوليدي إن الخبر 

 كورنيش
41003481/6 23/08/1441 23/08/1444 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

هوليدي إن الخبر 

كورنيش فرع شركة 

مجموعة 

 12/12/1442 01/09/1442 20002104014160 عبداملحسن الحكير

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فندق جولدن توليب الخبر للوحدات السكنية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق جولدن 

توليب الخبر 

 للوحدات السكنية

2051064794 05/01/1436 04/01/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

جولدن توليب 

سويت الخبر 

 للوحدات السكنية

40031810482 - 09/03/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 يةسار 
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

جولدن توليب 

سويت الخبر 

 للوحدات السكنية

41-000535764-1 23/08/1441 23/08/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

جولدن توليب 

سويت الخبر 

للوحدات السكنية 

 املفروشة

42003659/5 16/09/1440 16/09/1443 
وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

جولدن توليب 

سويت الخبر 

 للوحدات السكنية

20002104014279 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 مطعم عنب وتين لتقديم الوجبات

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

مطعم عنب وتين 

 لتقديم الوجبات
2051221904 02/11/1436 02/11/1444 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

عنب وتين املذاق 

 البناني 
41123657463 04/02/1442 04/02/1445 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 يةسار 

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

عنب وتين املذاق 

 البناني
41-000580117-1 03/02/1442 03/02/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 يةسار 

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

مطعم عنب وتين 

 لتقديم الوجبات
20002104014269 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 منتج  هوليدي إن شاطئ نصف القمر

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

منتجع هوليدي إن 

 شاطئ نصف القمر
2051230760 06/11/1441 06/11/1446 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة منتجع شاطئ 

 نصف القمر
410634255221 16/07/1441 16/07/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة منتجع شاطئ 

 نصف القمر
14381222233082 22/12/1438 22/12/1439 

 املديرية

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

منتجع شاطئ نصف 

 القمر
4300078 01/08/1439 30/07/1442 

وزارة 

 السياحة

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

منتجع هوليداي إن 

 شاطئ نصف القمر 

20002101036190 18/06/1442 18/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 فندق دبل تري هيلتون 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق دبل تري 

هيلتون فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2052002230 03/08/1434 03/08/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق دبل تري 

هيلتون فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40021710907 17/04/1435 16/04/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

دبل تري  هيلتون 

 الظهران
255693 26/09/1441 26/12/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق دبل تري 

 هيلتون 
4/41001263 11/07/1440 10/07/1443 

وزارة 

 السياحة
 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق دبل تري 

هيلتون فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

20002104014192 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 ة سباركيز الحكير تايم قرطب -  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

2052002234 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية
40042001971 15/04/1440 15/04/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-000229330-2 18/02/1442 18/02/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 ةساري

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2002104014212 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 ةساري
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 شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

2053028718 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 البلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40102474865 24/10/1440 23/10/1442 

وزالرة 

الشئون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-0003451-2 27/2/1442 27/02/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

 فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

مجموعة فرع شركة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2055019963 03/08/1434 03/08/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014202 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 سباركيز الجبيل

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2055021242 26/01/1435 28/01/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

رخصة 

نشاط 

 تجاري 

إقامة 

وإدارة 

وتشغيل 

مدن 

األلعاب 

واملراكز 

 الترفيهية

شركة مجموعة فرع 

 عبداملحسن الحكير
4174 19/03/1435 17/03/1443 

الهيئة 

امللكية 

 بالجبيل

 سارية
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شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014254 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فناتير - فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2055022124 10/05/1435 06/05/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

رخصة 

نشاط 

 تجارية

إقامة 

وإدارة 

وتشغيل 

مدن 

األلعاب 

واملراكز 

 الترفيهية

شركة مجموعة 

 عبداملحسن الحكير
3582 8/10/1432 3/5/1441 

الهيئة 

امللكية 

 بالجبيل

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 سباركيز لولو – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2055024282 30/10/1436 21/01/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

41-000225283-2 07/02/1441 07/02/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 فندق بارك ان الجبيل

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2055026409 21/04/1436 21/04/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

رخصة 

 تجارية

تشغيل 

فندق بارك 

 ان الجبيل

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5269 14/05/1439 15/08/3144 

الهيئة 

امللكية 

 بالجبيل

 سارية
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شهادة 

 إشغال

تمكين 

الشركة 

من 

اإلنتقال 

الى مرفقها 

 وإشغاله

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

_ 5/6/1440 - 

الهيئة 

امللكية 

 بالجبيل

 سارية

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فرع شركة فندق 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41003789 27/4/1439 26/4/1442 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 منتهية

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شاهدة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

الحكير للسياحة 

 والتمية

20002104014241 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 األحساء  –لولو سنوي 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

2251061574 07/07/1436 07/07/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3909456434  18/7/1439 17/7/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 25/2/1440 25/2/1439 79أ/2ب/

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية -فندق جولدن توليب 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق جولدن 

توليب فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3350024259 23/07/1431 23/03/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 
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ترخيص 

 بلدية

 ترخيص

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق جولدن 

توليب فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3909280068  16/05/1438 16/95/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

منها وفق 

برنامج 

 نطاقات

فندق جولدن 

توليب فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014196 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 سباركيز حائل 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3350043419 26/06/1436 06/06/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40011644402 21/10/1437 21/10/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

مالهي سفاري 

 بسماح سنتر
33/1209  26/2/1439 25/2/1440 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

 عبداملحسن الحكير
109/14  2/9/1438 1/9/1439 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 مينا تبوك فندق

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق مينا فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3550122233 16/05/1436 16/05/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 
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ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 3/8/1443 3/8/1439 390810248 فندق مينا تبوك

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق مينا فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-000319517-1 21/12/1440 21/12/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

  15/5/1443 16/5/1440 41004086 فندق امليناء

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

الحكير للسياحة 

 والتمية

20002104014255 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 فيالشركة 

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

3553001103 01/07/1435 29/06/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 فندق مينا قصر البحر األحمر

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق مينا قصر 

 البحر األحمر
4030181477 26/07/1429 01/12/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق مينا قصر 

 البحر األحمر
39111273489 06/08/1437 05/08/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

مينا قصر  فندق

 البحر األحمر
41-000538684-1 07/09/1441 07/09/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق مينا قصر 

 البحر األحمر
41000591/3 26/08/1441 26/08/1444 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

  ةساري

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق مينا قصر 

 البحر األحمر
20002102008299 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 رد س ي مول  – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030200693 21/05/1431 21/05/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية
39111332198 08/06/1436 07/06/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-00013433-2 12/03/1440 20/03/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 منتهية

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002102008301 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية
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 فندق الحمراء

السجل 

 التجاري 

 قيد

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

 20/01/1444 20/01/1434 4030237084 فندق الحمراء
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 13/08/1443 14/08/1435 39111402299 فندق الحمراء

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

 06/04/1444 06/04/1441 41000347/3 فندق الحمراء

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

شركة مجموعة فرع 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002101036169 18/06/1442 18/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 جولدن توليب جدة

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

 25/07/1436 25/07/1434 4030249135 جولدن توليب جدة
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 فندق السالم هوليدي أن 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق السالم 

 هوليدي ان
4030249136 25/07/1434 25/07/1444 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

 ترخيص

 حلم فتح
 25/08/1438 26/08/1435 1100053467 السالم هوليدي ان

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق هوليدي إن 

 السالم
41-000528185-1 14/09/1441 14/09/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

 06/09/1444 06/09/1441 41000586 السالم هوليدي إن 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

  ةساري

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق السالم 

 هوليدي ان
20002102008303 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 ريجنس ي جدة

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030257504 25/12/1434 25/12/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 هوليدي إن بوابة جدة

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

هوليدي إن بوابة 

 جدة
4030274467 08/10/1435 08/10/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

 ترخيص

 حلم فتح

ان بوابة هوليدي 

 جدة
39111445721 05/05/1439 04/05/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

هوليدي إن بوابة 

 جدة
000032-37273 12/06/1437 29/05/1438 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 منتهية

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

هوليدي إن بوابة 

 جدة
41001125 12/05/1441 12/05/1444 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

  ةساري

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

هوليدي إن بوابة 

 جدة
20002101036212 18/06/1442 18/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 فندق راديسون بلو بالزا جدة

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق راديسون بلو 

 بالزا جدة
4030279954 22/07/1436 22/03/1446 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 راديسون بلو فندق 

 بالزا لألفراح
39111407026 23/09/1436 22/09/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 راديسون بلو قاعة 

 بالزا لألفراح
41073442516 13/07/1441 13/07/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

مطعم الليوان 

فندق راديسون بلو )

 (بالزا جدة

39111413264 17/11/1436 16/11/1446 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

راديسون بلو  قاعة 

 بالزا لألفراح
42-000480962-2 02/05/1442 20/05/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق راديسون بلو 

 بالزا جدة
42-000477739-2 16/05/1442 16/05/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

  ةساري
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رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق راديسون بلو 

 بالزا جدة
41002834 30/05/1441 30/05/1444 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 ةساري

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق راديسون بلو 

 بالزا جدة
20002011012296 23/03/1442 27/06/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 جدة -  فندق مينا

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

 30/11/1443 30/11/1438 4030296237 فندق مينا
وزارة 

 التجارة
 ساري 

 فندق راديسون بلو الكورنيش

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق راديسون بلو 

 الكورنيش
4030296407 21/12/1438 21/12/1443 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق راديسون بلو 

 جدة الكورنيش
41062972975 02/06/1441 01/06/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق راديسون بلو 

 الكورنيش
42-000470628-2 13/06/1442 13/06/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

  ةساري

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق راديسون بلو 

 الكورنيش
41003770/1 06/04/1439 06/04/1442 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق راديسون بلو 

 جدة الكورنيش
20002104014272 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 جدة مجم  العرب  - فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030296434 22/12/1438 22/12/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 فتح محل

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

39111402674 11/07/1435 10/07/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-0002664771-1 20/04/1440 20/04/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 جدة سباركيز االندلس مول  – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303482 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية
39111407388 11/02/1436 10/02/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

 سباركيز عزيز مول  – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303483 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 فتح محل

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

39111330629 01/03/1436 01/03/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-000235646-2 01/04/1441 01/04/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 سباركيز فانتازيا  – والتنميةفرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303484 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 فتح محل

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

39111330629 01/03/1436 01/03/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-000235646-2 01/04/1441 01/04/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 سنوي الجامعة مول  – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303485 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40072078877 18/07/1440 18/07/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

40-000263638-1 23/06/1440 23/06/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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 سباركيز الروشان مول  -  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

مجموعة فرع شركة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303486 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

39111328481 08/09/1439 07/09/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-000263638-1 23/06/1440 23/06/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 سباركيز هيفاء مول  – والتنميةفرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4030303487 28/08/1436 28/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

49111441555 16/05/1439 15/05/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

41-000238495-2 13/01/1442 12/01/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

  ةساري

   شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنميةفرع 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4031059490 24/06/1431 23/06/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

 نشاط

 تجاري 

 28/10/1443 29/10/1438 3909528526 بي زو 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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 فندق توليب إن الطائف

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق مينا فرع 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4032030089 21/05/1431 21/05/1446 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 12/07/1442 12/07/1437 3911990737 مينا بالزا الطائف

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

 27/07/1441 27/07/1440 2-000072375-40 توليب إن

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

 09/05/1436 10/05/1435 4100901/3 توليب إن الطائف

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

شركة فندق 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014180 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 حديقة السداد بالطائف – فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4032046198 18/12/1435 01/12/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 10/6/1444 10/6/1441 41063245476 المود كافيه

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 07/01/1445 7/1/1442 42013679539 بيزو

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

 13/06/1443 13/06/1442 2-000492789-42 المود كافية

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني 

 

  سارية

 املدينة املنورة -سباركيز نور مول  

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4650043933 01/02/1430 29/01/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية 

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40031762791 16/10/1437 15/01/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-00025612791-1 09/07/1440 07/09/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

 سارية

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

شركة مجموعة فرع 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 )النحلة(

20002104014179 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 املدينة املنورة –املنار مول 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4650065155 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 24/12/1442 25/12/1436 40052025263 صالة املنار الترفيهية

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

 22/05/1440 22/05/1439 392005 صالة املنار الترفيهية

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

على العمل 

 تجديدها

 الراشد مول  –سباركيز سنوي 

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4650065156 13/08/1434 13/08/1444 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

رخصة 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40021703654 2/12/1429 26/11/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية

 ينب  فندق سويت نوفيتل

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق سويت 

 نوفيتل
4700010581 02/12/1428 01/12/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40102442244 09/09/1437 08/09/1442 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق سويت 

 نوفيتل
42-000624478-1 01/04/1442 01/04/1443 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

  ةساري

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

 07/01/1444 07/01/1441 41003319 سويت نوفوتيل

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

 ةساري
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شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق سويت 

 نوفيتل
20002102007994 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 سنوي ينبع -فرع شركة عبداملحسن الحكير   

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

مجموعة  فرع شركة

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

4700012736 10/11/1431 09/11/1442 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5 13/3/1440 13/3/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 الباحة فندق قصر  جولدن توليب

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5800010267 06/06/1426 06/06/1443 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

 حلم

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

211/32 25/11/1432 24/11/1438 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

وجاري  منتهي

العمل على 

 تجديده

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

74/1217 15/05/1439 14/05/1440 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق جولدن 

 توليب قصر الباحة
4100210 03/01/1431 16/01/1437 

الهيئة 

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها
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شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق دبل تري 

هيلتون فرع شركة 

مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014182 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 بهاسباركيز أ

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5850034581 18/06/1431 18/06/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية 

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40092187877 09/09/1440 08/09/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية 

شهادة 

 سالمه

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40-000230970-1 03/09/1440 03/09/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014270 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 جازان –سباركيز  وسنوي  -د مول الراش-فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

5900015242 05/02/1432 04/02/1445 
وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

40011586645 7/1/1440 7/1/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

 سارية
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شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

شركة مجموعة فرع 

 عبداملحسن الحكير
6/2/1209 7/1/1440 7/1/1441 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فرع شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

20002104014265 01/09/1442 12/12/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 فندق راديسون بلو جازان

السجل 

 التجاري 

قيد 

 الشركة في

سجل 

 الشركات

 التجارية

فندق راديسون بلو 

 جازان
5900028435 17/06/1435 17/06/1445 

وزارة 

 التجارة
 ساري 

ترخيص 

 بلدية

ترخيص 

مزاولة 

نشاط 

 تجاري 

فندق راديسون بلو 

 جازان
390995155 02/07/1438 12/07/1443 

وزارة 

الشؤون 

البلدية 

 والقروية

  ةساري

شهادة 

 سالمة

التزام 

الشركة 

بشروط 

السالمة 

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني

فندق راديسون بلو 

 جازان
41-000537518-1 24/08/1441 24/08/1442 

املديرية 

العامة 

للدفاع 

 املدني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

رخصة 

 سياحة

ترخيص 

تشغيل 

وتصنيف 

مرافق 

اإليواء 

 السياحي

فندق راديسون بلو 

 جازان
41001126 20/08/1441 20/08/1442 

 الهيئة

العامة 

للسياحة 

والتراث 

 الوطني

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

شهادة 

 سعودة

لإلفادة بأن 

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

املطلوبة 

 منها 

فندق راديسون بلو 

 جازان
20002102008324 25/06/1442 25/09/1442 

وزارة 

املوارد 

البشرية 

والتنمية 

 االجتماعية

 سارية

 الشركة: املصدر
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 التابعة الشركات 8.10

( شركات تابعة، شركة تم تأسيسها داخل اململكة العربية السعودية وشركتين تم تأسيسها خارج اململكة العربية السعودية، 3لدى الشركة ثالثة )

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة للشركة:
 كات التابعة للشركة(: تفاصيل الشر 68الجدول رقم )

 رقم السجل التجاري  اسم الشركة
 رأس املال

 )ريال سعودي(
 نسبة امللكية نشاطها مكان التأسيس

سباركيز الند 

لأللعاب 

الترفيهية 

)سباركيز 

 اإلمارات(

1137280 150,000 
اإلمارات 

 العربية املتحدة

تملك وتشغيل قاعات األلعاب االلكترونية، قاعات 

 األطفال واأللعاب الكهربائيةلتسلية 
99*%  

أساطير 

للترفيه 

 والسياحة

55972 24,000 
جمهورية مصر 

 العربية

أكتوبر  6إقامة مدينة مالهي ترفيهية داخل مدينة 

 وإقامة وتشغيل الفنادق والقري السياحية
99**%  

شركة أصول 

املزايا 

 الفندقية

1010437372 100,000 
اململكة العربية 

 السعودية

صيانة ونظافة املباني العامة والسكنيةوالتجارية 

واملنشأت التعليمية وخدمات االستيراد والتصدير 

والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في مواد 

  البناء واالدوات الكهربائية وقطع غيارها

85***%  

 املصدر: الشركة 

شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م. كملكية قانونية، حيث وقعت الشركة اتفاقية معه تفيد بأن ملكيته  % من1* يملك سامي بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكير نسبة 

دودة ولية املحاملسؤ % مملوكة ملنفعة الشركة وتم اتخاذ هذا اإلجراء حيث تتطلب أنظمة الشركات املطبقة في اإلمارات العربية املتحدة أن تكون الشركات ذات 1القانونية والتي تمثل 

ا بنسبة 
ً
ة في % قانونًيا ملنفعة الشركة لتتمكن الشركة من االلتزام بالقوانين املطبق1مملوكة من شريكين على األقل وعليه تم االتفاق مع سامي بن عبداملحسن الحكير أن يظل شريك

يز ة )شركة سباركيز ديجيتال، شركة سباركيز اوشيانكا، شركة سباركيز رأس الخيمة، شركة سبارككما تملك شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م. الشركات التالي هذا الصدد.

 .% مملوكة ملنفعة الشركة1% ويملك سامي بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكير نسبة 99الند فالش للبولينج( في اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 

% من شركة أساطير للترفيه والسياحة كملكية قانونية وإنما امللكية النفعية تعود للشركة، وذلك بسبب أن أنظمة 1الحكير نسبة  ** يملك سامي بن عبداملحسن بن عبدالعزيز

 الشركات املطبقة في جمهورية مصر العربية تشترط أن تكون الشركات ذات املسؤولية املحدودة من شريكين على األقل.

 أصول املزايا الفندقية.كة % من شر 15 النويصر نسبة *** يملك عبدهللا بن محمد بن عبدهللا

 املستمرة اللي تفر ها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزامات 9.10
 

 التجارة وزارة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 1.9.10

  مدينة الرياض حيث يقع املقر الرئيس ي بموجب الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في

 .م16/06/2021ه املوافق  06/11/1442وتنتهي في  م22/07/1978ه املوافق 16/08/1398( وتاريخ 1010014211شهادة رقم )

  نظام الشركات على أدخلت التي التعديالت كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات من ناحية اعتماد النظام األساس ي للشركة تماشًيا مع 

 الحالي.

  الجدير بالذكر أن الجهة الحكومية( )
ً
لدى الشركة عالمات تجارية مسجلة لدى إدارة العالمات التجارية التابعة لوزارة التجارة )سابقا

 لقرار مجلس الوزر 
ً
( 496اء رقم )الحالية املختصة بتسجيل العالمات التجارية هي >>الهيئة السعودية للملكية الفكرية<< وذلك استنادا

وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو  م. سيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها 29/05/2018ه املوافق 14/09/1439وتاريخ 

 لنظام العالمات التجاري
ً
 ة. الفنادق التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمات التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

  أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية استخراج شهادة عضوية بالغرفة التجارية  الصناعية بموجب شهادة رقم كما

 م.16/06/2021ه املوافق 06/11/1442م  وتنتهي صالحيتها في تاريخ 05/02/2000ه املوافق 29/10/1420( تاريخ 101000029753)
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 ئة الزكاة والضريبة والجمارك هي متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 2.9.10

 ( من انتهاء السنة املالية كأي شركة أخرى  وذلك 120الشركة  ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 
ً
( مائة وعشرون يوما

الرقـم الضريبـي . تـم تسـجيل الشـركة بصفتهـا مكلـف بموجـب هيئة الزكاة والضريبة والجماركلغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن 

ـن مم وحصلـت علـى شـهادة زكاة 12/2020/ 31( وقد قدمـت الشـركة إقرارهـا الزكـوي عـن العـام املالـي املنتهـي فـي 3000458591املميز )

م وهـي سارية حتـى تاريـخ 02/05/2021املوافق هـ 20/09/1442( وتاريخ 1110732288بالرقـم )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 م.30/4/2022املوافق  ه29/09/1443

  تحت الرقم الضريبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية، وهي مسجلة لدى

 م.25/8/2017ه املوافق  2/12/1438( بموجب الشهادة الصادرة في 300045859100003)
 

 االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة متطلبات حسب املستمرة اللتزاماتا 3.9.10

  7018064233تم فتح ملف لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب عمل( بالرقم املوحد. 

 تاريخ هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة كما ب

بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق  ملتزمةلإلفادة بأن الشركة  )200001911008456(ه برقم الترخيص 13/03/1441السعودة بتاريخ 

 األخضر املتوسط.نطاق برنامج نطاقات وتقع في ال
 

 االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 4.9.10

 م تفيد بأن 29/11/2020ه املوافق 14/4/1442( وتاريخ 35537192صدرت املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية شهادة برقم )أ

صدار هذه إتزاماتها تجاه املؤسسة وفق البيانات املقدمة منها حتى تاريخ القد أوفت بو ( 502071079 ) شتراكاالشركة مسجلة برقم 

 الشهادة.
 

 واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزارة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 5.9.10

 ب استخراج ما ورد في هذا القسم )املعلومات القانونية(، قامت الشركة وفروعها باستئجار مكاتب وفنادق ومحالت تجارية يج بخالف

 رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية  والفنادق واملحالت التجارية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها.

  ،)وقامت واإلسكان الشركة وفروعها ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية بخالف ما ورد في هذا القسم )املعلومات القانونية

وتمارس أنشطتها من  تمتلكها أو تستأجرها الشركةالتي  تلك املكاتب والفنادق واملحالت التجارية ستخراج الرخص الالزمة لتشغيلاب

 خاللها.
 

 (الداخلية وزارة) املدني للدفاع العامة املديرية متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 6.9.10

  ،)لعامة تلتزم الشركة بمعايير السالمة املتطلبة من الدفاع املدني وقد أصدرت املديرية ابخالف ما ورد في هذا القسم )املعلومات القانونية

 لفروع الشركة. للدفاع املدني شهادة السالمة 
 

 السياحة وزارة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 7.9.10

  ،)التزمت الشركة بإصدار ترخيص تشغيل وتصنيف مرافق اإليواء السياحي من وزارة بخالف ما ورد في هذا القسم )املعلومات القانونية

املوافق هـ 1/7/1441لى وزارة السياحة املنشأة في تاريخ إالسياحة )انتقلت اختصاصات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

 حسب األنظمة والتعليمات. واء السياحياإلي(. وبهذا تمنح وزارة السياحة الترخيص ملزاولة نشاط مرافق م25/2/2020
 

 املالية السوق  هيئة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 8.9.10

  اعد تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقو

ما االلتزام باإلفصاح  اردة الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الو اإلدراج ال سي 

 تقديم بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتا
ً
ئج ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 .رةاملقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعان النتائج املاليةاملالية للسنة املالية الحالية مع فت

  .لدى الشركة الئحة حوكمة شركات معتمدة ومتوافقة مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة بالنسبة لالئحة حوكمة الشركات

 السوق املالية.
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 العقود الجوهرية 10.10

 العالقة ذات األطراف م  وتعامالت عقود 1.10.10

 العالقة ذات األطراف م  اإليجار عقود 10.10.1.1

 م:2020ديسمبر  31طراف ذات العالقة كما في تاريخ يوضح الجدول أدناه عقود اإليجار مع األ 
 عقود اإليجار مع األطراف ذات العالقة (:69)الجدول رقم 

 املؤجر املستأجر نوع العقار موق  العقار تاريخ العقد مدة العقد قيمة العقد )ر.س(

2,165,000  

  سعودي ريال
ً
 سنويا

سنة ميالدية  20

 قابلة للتجديد
 هـ08/09/1428

 -حي الناصرية 

 مدينة الرياض

إيجار مبنى عبارة عن 

)فندق وشقق 

ومعارض بجميع 

 ملحقاته(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة 

عبداملحسن 

الحكير وأوالده 

 القابضة

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 

سنة ميالدية  26

 قابلة للتجديد
 هـ11/12/1427

 -حي العليا 

 مدينة الرياض

إيجار )فندق 

أندلسية الرياض 

 جولدن توليب(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 

سنة قابلة  25

 للتجديد
 هـ22/12/1428

كورنيش الخبر 

 مدينة الخبر –

إيجار )فندق جولدن 

 لخبر(ا -توليب 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

سامي بن 

عبداملحسن 

 الحكير

1,600,000  

 سنوياسعودي ريال 

سنة قابلة 21

 للتجديد
 م01/04/2007

شارع العليا 

 مدينة الرياض

عمارة تتضمن إيجار 

 )معارض تجارية(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة 

عبداملحسن 

والده أالحكير و 

 القابضة

20 % 

  من إجمالي اإليرادات 

سنة قابلة 26

 للتجديد
 مدينة الخبر هـ11/12/1427

إيجار  )فندق 

 هوليدي أن الخبر(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

400,000  

 سنويا سعودي ريال

سنة قابلة 20

 للتجديد
 م16/04/2007

 -حي شبرا 

 مدينة الطائف

)فندق  إيجار عمارة

 –توليب إن 

 الطائف(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات

سنة قابلة  26

 للتجديد
 مدينة جدة م01/01/2007

إيجار )فندق البحر 

 األحمر(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

1,150,000 

 سعودي ريال  
ً
 سنويا

سنة قابلة  20

 للتجديد
 هـ08/07/1430

-شارع العليا 

 مدينة الرياض

فندق سويت إيجار 

 نوفوتيل العليا

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

600,000  

 ريال سعودي 
ً
 سنويا

 جازان ه26/02/1437 سنة 16
 إيجار سكن موظفين

 )راديسون بلو(

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

800,000 

 سنوياريال سعودي 
 إيجار سكن موظفين الرياض م24/06/1439 سنوات 5

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة
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65,790   

 نوياسريال سعودي 

تتجدد  سنوات ٥

 تلقائًيا
 الخبر م1/4/2020

إيجار سكن موظفي 

فندق هوليدي ان 

 الكورنيش

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مؤسسة سامي 

 الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات
 جدة ه17/03/1439 سنة 20

إيجار فندق 

راديسون بلو 

 كورنيش جدة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

 عبداملحسن

 عبدالعزيز

 الحكير القابضة

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 ينبع ه07/02/1433 سنة 21

نوفيتيل إيجار فندق 

 ينبع

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات
 إيجار فندق الحمراء  جدة ه14/11/1433 سنة 20

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 الجبيل ه18/05/1434 سنة 25

إيجار فندق جولدن 

 توليب

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 جدة ه 1435 /07/12 سنة 20

إيجار فندق 

بالزا راديسون بلو 

 الصالحية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضةالحكير 

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 جازان ه01/06/1435 سنة 16.5

إيجار فندق 

 راديسون بلو

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 إيجار فندق ريجنس ي جدة م1/1/2008 سنة 25

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة  

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 جدة ه22/02/1429 سنة 24

إيجار فندق هوليدي 

 إن السالم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 جدة م01/01/2012 سنة 20

فندق هوليدي  إيجار

 إن بوابة جدة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

15 % 

 من إجمالي اإليرادات
 جدة م23/10/2017 سنة 20

إيجار مبنى فندقي 

خلف هوليدي إن 

 بوابة جدة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير



 

142 

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 الرياض ه12/10/1430 سنة 20

إيجار فندق هيلتون 

 دبل تري املروج

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

200,000  

 ريال سعودي 
ً
 سنويا

 الرياض ه19/02/1434 سنوات 10
إيجار مستودع 

 البركة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة مصنع 

 الرياض بالستيك

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 إيجار مجمع صحاري  الخبر ه04/01/1430 سنة 20

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 الخبر ه08/04/1434 سنة 20

إيجار فندق هيلتون 

 الظهران( دبل تري )

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 الدمام م01/01/2007 ةسن 26

األندلسية إيجار 

 لألجنحة املفروشة

 )بارك ان(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 القابضة الحكير

20 % 

 اإليرادات جماليإ من
 الدمام م1/6/2011 ةسن 20

إيجار مجمع عقاري 

 )فندق نوفوتيل(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة تنامي 

 العربية املحدودة

57.500  

 
ً
 ريال سعودي سنويا

سنة هجرية قابلة 

 للتجديد
 الدمام م25/10/2014

إيجار مكتب إداري 

بمركز نوفوتيل 

 لألعمال

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة تنامي 

 العربية املحدودة

20 % 

 من إجمالي اإليرادات 
 الخبر م14/12/2007 ةسن 16

إيجار هوليدي ان 

 الكورنيش

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

2,500,000  

 سعودي سنوياريال 
 تبوك 01/01/2007 سنة 12

 تبوك مركز إيجار

 التجاري 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

شركة تبوك 

للمشاريع 

الترفيهية 

 والتجارية

 بتطوير املستأجر يلتزم

 تجارية مستودعات

لى إتنتقل ملكيتها 

املؤجر بعد انقضاء 

 العقد

 رضأ إيجار الرياض م37/3/2014 سنوات 10

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 ماجد

 عبداملحسن

وورثة  الحكير

 خالد الحكير

50,000  

 سعودي  ريال
ً
 سنويا

 الرياض م1/1/2007 سنة 26
 مبيعاتمركز  إيجار

 الترفيهية االلعاب

شركة مجموعة 

عبد املحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

مجموعة عبد  

املحسن عبد 

 العزيز الحكير

 القابضة
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100,000  

 
ً
 ريال سعودي سنويا

 إيجار سكن موظفين الخبر الشمالية م01/04/2020 سنوات 10

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 مجموعة

 عبداملحسن

 عبدالعزيز

 القابضة الحكير

585,000  

 ريال سعودي سنوًيا
 الخبر م08/12/2020 سنوات 5

إيجار مبنى سكن 

موظفين فندق 

هيلتون دبل تري 

 الخبر(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مساعد 

عبداملحسن 

 الحكير

585,000  

 ريال سعودي سنوًيا
 الظهران م08/12/2020 سنوات 5

إيجار سكن موظفين 

)فندق هيلتون 

 الظهران(

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مساعد 

عبداملحسن 

 الحكير

450,000  

 
ً
 ريال سعودي سنويا

 (1إيجار عمارة ) الرياض م08/12/2020 سنوات 5

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

مساعد 

عبداملحسن 

 الحكير

450,000  

 
ً
 ريال سعودي سنويا

 (2إيجار عمارة ) الرياض م08/12/2020 سنوات 5

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مساعد 

عبداملحسن 

 الحكير

200,000  

 
ً
 ريال سعودي سنويا

 إيجار سكن عامالت  الرياض م01/01/2020 سنوات 5

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

1,500,000  

 ريال سعودي  سنويا
 إيجار عقار )مكاتب( الرياض م07/04/2020 سنوات 10

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

1,200,000  

 ريال سعودي 
 جازان م01/01/2019 سنة 13

عقار إيجار مبنى 

 عظم مطور 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن 

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

4.500.000 

 ريال سعودي 
 عقد مالهي الربوة الرياض م01/08/2015 سنوات 5

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

مجموعة 

عبداملحسن  

عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

 املصدر: الشركة 
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 العالقة ذات األطراف م  الجوهرية العقود 10.10.1.2

 م:2020ديسمبر  31طراف ذات العالقة كما في تاريخ مع األ  جوهريةعقود الاليوضح الجدول أدناه 
 (: العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة70الجدول رقم )

 تاريخ العقد مدة العقد قيمة العقد )ريال سعودي(
الغرض من 

 العقد
 أطراف العقد

 مليون عائد استثماري  4,5
 سنوات 5

 تجدد تلقائُيا
 م29/07/2015

اتفاقية تشغيل 

 وإدارة

مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة 

 والتنمية

 و

مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

% من قيمة اإليرادات الشهرية لكل نادي 18

% من 10)باستثناء نوفوتيل الدمام  صحي

 إجمالي الدخل(

 م31/12/2010 غير محدد

إيجار عقد 

إدارة وتشغيل و 

النوادي 

 الصحية

 شركة النقاهة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 بحسب أوامر الشراء بين الطرفين
تتجدد  سنوات 5

 تلقائًيا
 م08/12/2015

عقد توريد 

أعمال 

التصاميم 

 والطباعة

 مطبعة ماجد عبداملحسن الحكير

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

حسب تقدير أعمال الصيانة وقطع الغيار 

لأللعاب )يتم االتفاق عليها بعد تقديم عرض 

 األسعار(

 سنوات 5

 تتجدد تلقائًيا
 م01/01/2013

اتفاقية أعمال 

 الصيانة

 شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 بحسب أوامر الشراء بين األطراف
سنوات تتجدد  3

 تلقائًيا
 م13/07/2014

عقد توريد 

 ألعاب

 األلعاب الترفيهيةشركة الحكير لتصنيع 

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 ريال للمتدرب الواحد 2,000مبلغ 
سنة تتجدد 

 تلقائًيا
 م16/04/2012

اتفاقية تدريب 

 موظفين

معهد عبداملحسن الحكير العاملي 

 للتدريب الفندقي

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

إجمالي اإليرادات مقابل أتعاب % من 25

% من إجمالي أرباح 6اإلدارة األساسية، و

التشغيل السنوية مقابل تعاب اإلدارة 

% من إيرادات الغرف مقابل 2التشجيعية، و

 أتعاب اإلدارة التسويقية والدعائية

 م04/10/2017 سنوات 10

عقد إدارة 

وتشغيل فندق 

 مينا بالزا

فهد عبداملحسن عبدالعزيز مجموعة 

 القابضة الحكير

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

% من إجمالي اإليرادات مقابل أتعاب 25

% من إجمالي أرباح 6اإلدارة األساسية، و

التشغيل السنوية مقابل تعاب اإلدارة 

% من إيرادات الغرف مقابل 2التشجيعية، و

 أتعاب اإلدارة التسويقية والدعائية

 م04/10/2017 سنوات 10

عقد إدارة 

وتشغيل مينا 

للشقق 

 الفندقية

عبداملحسن عبدالعزيز فهد مجموعة 

 القابضة الحكير

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 بحسب أوامر الشراء بين األطراف
سنوات تتجدد  5

 تلقائًيا
 عقد توريد مواد م01/01/2010

الحكير شركة مجموعة عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

 و

 شركة مصنع بالستيك الرياض
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مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات 

 %1باإلضافة إلى هامش ربح قدره 
 
ً
 01/11/2013 سنة تجدد تلقائيا

عقد خدمات 

الصيانة 

والتشغيل 

 والنظافة

مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

 الحكير القابضة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 املصدر: الشركة

 

 العقود الجوهرية األخرى  2.10.10

 أبرمتها أبرمت الشركة في السياق العادي ألعمالها عدد من العقود واالتفاقيات. ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقود واالتفاقيات الجوهرية التي

  الشركة:
 األخرى (: العقود الجوهرية 71الجدول رقم )

 أطراف العقد الغرض من العقد تاريخ العقد مدة العقد قيمة العقد )ريال سعودي(

 تدفع بموجب فواتير شهرية
 ( 1سنة )

 
ً
 تجدد تلقائيا

 ه16/06/1440
تقديم استشارات اتفاقية 

 تسويقية وتشغيلية

 شركة اويو اور افال 

 و

 فندق األندلسية

 دوالر أمريكي15,000  رسوم الدخول 

 رسوم االمتياز

 دوالر أمريكي20,000 السنة األولى 

 دوالر أمريكي 22,500السنة الثانية 

 دوالر أمريكي25,000السنة الثالثة وما بعدها  

مع مراعاة نسبة  الزيادة السنوية املتفق عليها بين 

 األطراف

 سنوات 3

تتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 تيازاماتفاقية  م21/06/2007

 توليب الشرق األوسط جولدن

 و

 مؤسسة مجموعة الحكير

بحسب النسبة املتفق عليها بين األطراف من قيمة 

 كثرأيهما أ 50,000العائدات او 

 و

دوالر أمريكي  50,000يورو قبل االفتتاح  و   35,000

 ضمان

 و 

من عائدات النسبة املتفق عليها بين األطراف 

 املساهمات االخرى 

 امتيازاتفاقية  م29/03/2007 سنة 20

هوليداي إن الشرق األوسط 

 املحدودة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 دوالر أمريكي  20,000رسوم الدخول 

 و

 قيمة إمتياز 28,000
ً
 دوالر أمريكي سنويا

 دوالر أمريكي 49,550إجمالي الرسوم

 سنوات  5

تتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 امتياز اتفاقية م28/08/2018

 جولدن توليب الشرق األوسط

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 دوالر أمريكي 40,000رسوم الدخول  

 و

 النسبة املتفق عليها بين األطراف من قيمة العائدات

 سنوات  10

تتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 امتيازاتفاقية  م21/10/2012

الشركة السعودية الفرنسية 

 إلدارة الفنادق

 و

مجموعة عبداملحسن  شركة

 الحكير للسياحة والتنمية
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 دوالر أمريكي 20,000رسوم الدخول  

دوالر أمريكي مع مراعاة الزيادة  28.000رسوم اإلمتياز 

 %5السنوية 

 % لنظام ربط الحجوزات7.5

 % يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر الهاتف10

 % يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر اإلنترنت6

سنوات  5

تتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 

 اتفاقية امتياز م01/01/2010

 جي تي إنفيستمنتس بي في

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 دوالر أمريكي 15,000رسوم الدخول 

 رسوم االمتياز

 دوالر أمريكي 20,000 السنة األولى 

 دوالر أمريكي 22,500السنة الثانية 

 دوالر أمريكي25,000بعدها  السنة الثالثة وما 

 %5مع مراعاة الزيادة السنوية 

 سنوات 3

تتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 اتفاقية امتياز م28/08/2018

 جولدن توليب الشرق األوسط

 و

 مؤسسة مجموعة الحكير

للسنوات الخمسة األولى مقابل النسب املتفق عليها من 

 إيرادات الغرف

 و 

للسنة السادسة و مابعد مقابل النسب املتفق عليها 

 من إيرادات الغرف 

 أو 

 دوالر أمريكي   50,000

 اتفاقية امتياز م11/06/2009 سنة 24

هوليداي إن الشرق األوسط 

 املحدودة 

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 

إلى بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف باإلضافة 

 رسوم إدارة

 م15/11/2013 سنة  15

شراكة لتطوير اتفاقية 

فنادق بارك ان وراديسون 

 بلو

 شركة فنادق ريزيدور دنمارك

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 اتفاقية امتياز م07/05/2009 سنة 22  تدفع بموجب رسوم شهرية

هوليداي إن الشرق األوسط 

 املحدودة 

 و

مجموعة عبداملحسن شركة 

 الحكير للسياحة والتنمية

بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف من قيمة  

 األرباح
 اتفاقية إدارة  م21/05/2013 نةس 20

 كورال العاملية

 و

مؤسسة شركة مجموعة 

 الحكير 

40,035  
ً
 دوالر أمريكي سنويا

 و

 مقابل التدريب  8,000
ً
 دوالر أمريكي سنويا

 و

910  
ً
 دوالر  أمريكي سنويا

 اتفاقية امتياز  م19/11/2018 سنوات  3

 جولدن توليب الشرق األوسط 

 و

مؤسسة شركة مجموعة 

 الحكير

 

بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف من إجمالي 

 قيمة العائدات و عائدات التشغبل

سنة من   15

تاريخ 

 اإلفتتاح 

 م06/05/2015
اتفاقية إدارة دولية 

 لفندق بارك إن الجبيل

شركة فنادق ريزيدور  

 الدنمارك

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية 



 

 

147 

 إجمالي قيمة العقد 

 دوالر أمريكي 450,021
 اتفاقية امتياز م11/06/2009 سنة  19

هوليدي إن الشرق األوسط 

 املحدودة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 

 إجمالي قيمة العقد

 دوالر أمريكي 90,000

 و

بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف من قيمة 

 العائدات 

 سنوات 10
 م31/10/2013

 
ً
 تتجدد تلقائيا

 اتفاقية امتياز

الشركة السعودية الفرنسية 

 إلدارة الفنادق 

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 إجمالي قيمة العقد 

2,264.564 

2,264,564  

 اتفاقية امتياز م30/09/2009 سنة 26 

هوليدي إن الشرق األوسط 

 املحدودة 

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

ريال سعودي باإلضافة إلى نسبة متفق عليها 200,000

 من اإليرادات.
 م26/01/2020 سنوات 5

عقد امتياز تجاري 

 سنوي للعالمة التجارية 

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 و

شركة ايوان الشمال للتجارة 

 واملقاوالت 

بحسب النسب املتفق عليها بين الطرفين من إجمالي 

 العائدات ومن إجمالي عائدات التشغيل

 

سنة من  15

تاريخ 

 اإلفتتاح

 م15/09/2013

 اتفاقية إدارة دولية

ملنتجع راديسون بلو 

 جازان

 شركة فنادق ريزيدور 

 الدنمارك

 و

شركة عبداملحسن الحكير 

 وأوالده القابضة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف من إجمالي 

 قيمة العائدات و عائدات التشغبل
 م29/03/2009 سنة 20

هيلتون  إدارةاتفاقية 

 جاردن ان املروج

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية 

 و

عبداملحسن عبدالعزيز فهد 

 الحكير 

 و

 شركة هيلتون العاملية

بحسب النسب املتفق عليها بين األطراف من إجمالي 

 قيمة العائدات و عائدات التشغبل

سنة من  15

تاريخ 

 اإلفتتاح

 م15/09/2013
 اتفاقية إدارة دولية

 جدة لفندق راديسون بلو

 شركة فنادق ريزيدور 

 الدنمارك

 و

شركة عبداملحسن الحكير 

 وأوالده القابضة

 و

شركة مجموعة عبداملحسن 

 الحكير للسياحة والتنمية

 املصدر: الشركة
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 العقارية باألصول  صلة ذات وتعامالت عقود 3.10.10

 العقارات اململوكة من الشركة 10.10.3.1

 كمالك.ال يوجد لدى الشركة أي عقارات أو أراض ي مسجلة باسمها 

 عقود إيجار العقارات 10.10.3.2

 أبرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر. وفيما يلي نبذة عن عقود اإليجار:

 عقود إيجار العقارات(: 72الجدول رقم )

 املؤجر املستأجر نوع العقار موق  العقار تاريخ العقد مدة العقد قيمة العقد )ر.س(

 هـ04/04/1437 سنة هجرية  20 سنويا 638,455.50

في محلة العال 

 -بحي جلمودة 

مدينة الجبيل 

 الصناعية

قطعتي 

األرض رقم 

( مربع 2,3)

(1) 

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع/ 

الهيئة امللكية 

 بالجبيل

قدرها الجزء األول من مدة العقد والتي 

الخمس سنوات األولى من مدة العقد 

يستحق االيجار عن كل سنة بمبلغ 

 ريال سعودي 1,200,000وقدره 

الجزء الثاني من مدة العقد والتي قدرها 

الخمس سنوات الثانية من مدة العقد 

يستحق االيجار عن كل سنة بمبلغ 

 ريال سعودي1,400,000وقدره 

رها الجزء الثالث من مدة العقد والتي قد

الخمس سنوات الثالثة من مدة العقد 

يستحق االيجار عن كل سنة بمبلغ 

 ريال سعودي 1,600,000وقدره 

15  
ً
 هـ17/06/1435 عشر عاما

مطار جدة 

القديم شارع 

امللك عبدهللا 

 مدينة جدة

إيجار 

قطعتين 

ارض ارقام 

و 1702

1703 

ضمن 

املخطط 

املعتمد 

برقم 

 ج/س/11

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

ير الحك

للسياحة 

 والتنمية

خدمات العائلة 

 للتجارة املحدودة

 ريال سعودي سنويا 1,000,000
سنوات قابلة  5

 للتجديد
 هـ23/05/1439

 -حي مشرفة

 مدينة جدة

إيجار 

عمارتين 

 5,6رقم 

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

مؤسسة راحتي 

الشمالية للخدمات 

 العقارية

 سعودي سنوياريال  800,000
سنة قابلة  20

 للتجديد
 هـ01/02/1429

طريق حائل 

 –املدينة 

 مدينة حائل

 إيجار مبنى

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

الجمعية التعاونية 

 متعددة األغراض

حددت القيمة اإليجارية عن كل سنة من 

السنوات العشر االولى من العقد بمبلغ 

ال سعودي أما ملدة ري 2,300,00وقدره 

الخمس السنوات املتبقية من العقد فإن 

القيمة اإليجارية املحددة لعقد اإليجار 

 3,000,000عن كل سنة بمبلغ وقدره 

 ريال سعودي

سنة قابلة  15

 للتجديد
 هـ04/12/1428

شارع األمير 

تركي بن 

-عبدالعزيز 

 مدينة الخبر

إيجار 

فندق 

ومحتوياته 

واملنطقة 

األمامية 

 بالكامل.

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

صاحب السمو 

امللكي األمير/ تركي 

بن مقرن بن 

عبدالعزيز آل 

 سعود
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 الرياض ه19/01/1428 سنة 20 ريال سعودي سنويا 2,165,000

إيجار 

املدينة 

 الخضراء

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

صاحب السمو 

األمير/ األمير امللكي 

محمد بن سعود 

بن عبد العزيز آل 

 سعود

 ريال سعودي2,300,000

 يا للعشر سنوات االولى وسنو 

3,000,000 

 ريال سعودي سنويا إلى نهاية العقد

 الخبر ه04/12/1428 سنة 16

 ايجار

)هوليدي 

 ان(

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

صاحب السمو 

تركي امللكي األمير/ 

بن مقرن بن 

عبدالعزيز آل 

 سعود

 الرياض ه13/03/1428 سنه 21 ريال سعودي سنويا1,650,000

إيجار 

فندق 

هيلتون 

قاردن 

 العليا

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

مقرن عبدالعزيز 

 املقرن 

ريال سعودي سنويا في 1,150,000

الخمسة عشر سنه األولى وابتداًء من 

( يصبح 16السادسة عشر ) السنه

 ريال سعودي سنويا  1,500,000

 الرياض ه14/01/1430 سنه 20

إيجار 

فندق 

نوفوتيل 

 سويتس

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

صاحبة السمو 

امللكي األميرة/ نوف 

بنت عبدالعزيز آل 

 سعود

ريال سعودي سنويا  1,200,000

 للسنوات الخمس األولى

 و

ريال سعودي للسنوات  1,450,000

 الخمس الثانية

 و

ريال سعودي للسنوات  1,600,000

 الخمس األخيرة

 تبوك م04/04/2016 سنة 15

إيجار مبنى 

فندق مينى 

 تبوك

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

عبدهللا بن سالم 

بن خلبان ال 

 خلبان القحطاني

 إجمالي قيمة العقد

 ريال سعودي  106,666,665

 

 سنة هجرية 15

تبداء في 

 هـ01/01/1443

 الرياض م26/01/2020

عقد إيجار 

فندق 

هوليدي ان 

 القصر

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

الشركة العربية 

 للتنمية واإلستثمار

ريال سعودي للسنوات  2,500,000

 الخمس األولى 

 و

عليها بين األطراف في زبادة النسبة املتفق 

 السنوات التالي

 الخبر م17/09/2015 سنة هجرية 15

عقد إيجار 

جولدن 

توليب برج 

 البحر

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

عبدهللا سليمان 

عبداملحسن 

 العسكر

 املصدر: الشركة
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 التسهيالت االئتمانية والقروض 4.10.10

ل ويوضح الجدول التالي تفاصي .ألعمالها عدد من اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية مع بعض البنوك املحليةأبرمت الشركة في السياق العادي 

 القروض والتسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة:

 (: تفاصيل التسهيالت االئتمانية والقروض73الجدول رقم )

 املصدر: الشركة

  

 اسم البنك
نوع 

 التمويل

مبلغ 

 التمويل
 مالحظات الضمان املقدم من الشركة فترة السريان

بنك الخليج 

 -الدولي 

 السعودية

اتفاقية 

تمويل 

شراء سلع 

 باملرابحة

191,000,000 

م 13/11/2019

وتعتبر سارية  إلى 

املفعول طاملا كان 

هناك تعاون مع 

الخليج  بنك

 –الدولي 

 السعودية

 سارية ريال سعودي 213,000,000سند ألمر بمبلغ 

 مصرف الراجحي

اتفاقية 

التسهيالت 

 املصرفية

199,000,000 
م  15/03/2020

  م30/11/2020لىإ
- 

 منتهية

 وجاري العمل على تجديدها

 بنك الجزيرة

خطاب 

اتفاقية 

  تالتسهيال 

100,000,000 

م  07/05/2018

وتعتبر سارية 

املفعول طاملا كان 

هناك تعاون مع 

 الجزيرةبنك 

 سارية ريال سعودي 110,000,000سند ألمر بمبلغ 

 البنك العربي 

تسهيالت 

االئتمانية 

املتوافقة 

مع 

الشريعة 

 اإلسالمية

15,625,000 

  م06/11/2018

لى إ

 م31/07/2021

 سارية ريال سعودي15,625,000سند ألمر بمبلغ  

البنك السعودي 

 االستثماري 

تسهيالت 

االئتمانية 

املتوافقة 

مع 

الضوابط 

 الشرعية

142,700,000 

 م29/08/2019

 لى إ

 م30/06/2020

وثيقة تأمين على الفندق )بارك إن الجبيل( ضد 

% من مبلغ 110جميع املخاطر تغطي 

ريال سعودي على ان يظهر البنك  41,700,000

بلغ سند ألمر بم -كمستفيد اول من عوائدها  

 ريال سعودي 142,700,000

 منتهية

 على تجديدها وجاري العمل

 بنك البالد
تسهيالت 

 ائتمانية
28,679,000 

 م19/02/2020

 لىإ

  م27/01/2021

 ريال سعودي 29,632,000سند ألمر بمبلغ 
 منتهية

 وجاري العمل على تجديدها

البنك السعودي 

 البريطاني

خطاب 

اتفاقية 

 تسهيالت 

89,624,486 

م  03/09/2020

لى إ

 م31/07/2021

 سارية ريال سعودي 89,624,486سند ألمر 
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 القضائية الدعاوى واملطالبات 11.10

لف وسبعمائة وعشرون أثالثة ماليين وثمانون قيمتها اإلجمالية تساوي  الشركةتوجد دعاوى قضائية مقامة من كما في تاريخ هذ النشرة 

(3،080،720) ،
ً
ن وواحد ائتالف ومأثمانون و أربعة ئة و امليون وثمانم تساوي  اإلجمالية قيمتها أو ضد الشركة من أطراف آخرين ريال سعودي تقريبا

 القائمة من وضد الشركة: القضائية ويوضح الجدول التالي التفاصيل للمطالبات والدعاوى  .تقريًبا سعودي ريال(1،884،221)وعشرون 

 املقامة من أو ضد الشركةالقضائية (: تفاصيل الدعاوى واملطالبات 74الجدول رقم )

 حالة الدعوى  مو وع الدعوى  املدعى عليه املدعي رقم وجهة الدعوى  تاريخ الدعوى 

 هـ26/02/1431
44590210 

 (بجدة العامة)املحكمة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية.

أحمد صالح الكعكي 

)فندق الكعكي 

 قولدن تيولب(

 سارية أجرة عقار.

 هـ16/09/1439
391042658 

 )املحكمة العامة بالرياض(

سليمان 

 النمير

مجموعة عبداملحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية.

 طلب أجرة بمبلغ

ريال  320,000

 سعودي

صدور حكم بعدم 

االستحقاق في جلسة 

قابل  م22/05/1442

 لالستئناف

 هـ16/03/1441
411146236 

 )املحكمة العامة بالجبيل(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية.

شركة املقاوالت 

 التقنية

 طلب أجرة بمبلغ

ريال  206,037

 سعودي

 سارية

 هـ27/01/1442
421043982 

 )املحكمة العامة بالطائف(

محمد 

مصطفى 

 آدم

مجموعة عبداملحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية.

 دعوى عمالية بمبلغ

ريال  104,515

 سعودي

حكم الدائرة بإلزام 

املدعي عليها بدفع مبلغ 

ريال  104,515 وقدره

ورفعت  سعودي

ملحكمة االستئناف 

 لتدقيق الحكم

 

 هـ14/04/1441
411228435 

 )املحكمة العامة بتبوك(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

 منيرة البلوي 

 طلب أجرة بمبلغ

ريال  290,400

 سعودي

 سارية

 هـ18/05/1441
411240757 

 )املحكمة العامة بالرياض(

شركة 

سوليدير 

 السعودية

مجموعة عبداملحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

 سارية طلب أجرة.

 هـ12/03/1442
421135805 

 حكمة العمالية بالرياض(امل)

فوزية 

مسعود 

 السريعي

مجموعة عبداملحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

 سارية عمالية. دعوى 

 هـ14/10/1440
401014200395253 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000039رقم )

ريال  7,000بمبلغ 

 سعودي

 سارية
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 املصدر: الشركة

  

 هـ14/10/1440
401014200396413 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000040رقم )

 بمبلغ

ريال  13,000

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200396287 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000041رقم )

ريال  7,000بمبلغ 

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200395939 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000042رقم )

 بمبلغ

ريال  13,000

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200412107 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000043رقم )

ريال  7,000بمبلغ 

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200412130 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

عبدالرحمن خالد بن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000044رقم )

 بمبلغ

ريال  13,000

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200396216 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000045رقم )

ريال  7,000بمبلغ 

 سعودي

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200396158 

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

خالد بن عبدالرحمن 

 بن حمود

طلب تنفيذ شيك 

 (00000046رقم )

ريال  16,000بمبلغ 

 سعودي

 

 سارية

 هـ14/10/1440
401014200415168  

 )محكمة التنفيذ بالرياض(

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

 علي عبدهللا غانم

طلب تنفيذ سند 

 ألمر

 بمبلغ

ريال  100,000

 سعودي

 سارية

 هـ16/12/1442
421300458 

 )املحكمة العامة باملدينة املنورة(

بندر 

 الربيعان

مجموعة عبداملحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

 إصابة غير مرورية

 غير مقدرة
 سارية
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 العالمات التجارية 12.10

ة ة الالزملدى الشركة عالمات تجارية مسجلة داخل وخارج اململكة العربية السعودية. ويمنح تسجيل تلك العالمات التجارية الشركة الحماية القانوني

ة الجدول التالي التفاصيل الرئيسيلعالماتها التجارية وفًقا ألنظمة العالمات التجارية في الدول التي تم تسجيل العالمات التجارية فيها. ويوضح 

 للعالمات التجارية املسجلة داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
 (: العالمات التجارية املسجلة للشركة75الجدول رقم )

 اسم

 العالمة

فئة 

 العالمة

الدولة 

 املسجلة
 تاريخ التسجيل رقم التسجيل الشركة املالكة

تاريخ بداية 

 الحماية

تاريخ انتهاء 

 الحماية

 43 المود

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ06/04/1443 هـ07/04/1433 هـ20/12/1433 1383/80

 28 سباركيز

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ12/09/1443 هـ13/09/1433 هـ08/05/1434 1409/64

 41 سباركيز

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ19/02/1443 هـ20/02/1433 هـ08/11/1433 1380/15

شباب 

 وفرحة
41 

اململكة 

العربية 

 السعودي

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

 هـ28/02/1443 هـ29/02/1433 هـ20/12/1433 1383/81

 43 أمنية

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ11/02/1444 هـ12/01/1434 هـ12/06/1434 1421/89

بحيرة 

 القطار
41 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/04/1446 هـ24/04/1436 هـ28/02/1417 141600879

 28 جوجو تويز

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ11/01/1444 هـ12/01/1434 هـ12/06/1434 1421/90

 41 ديجتال الند 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/10/1445 هـ24/10/1435 هـ26/06/1426 142506403

 41 شرقاوي 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ27/03/1446 هـ28/03/1436 هـ27/10/1427 142602109

 41 إكستريم

اململكة 

العربية 

 السعودية

مجموعة شركة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ01/01/1448 هـ02/01/1438 هـ16/03/1438 1438000094

 36 األندلسية

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ27/01/1451 هـ28/01/1441 هـ17/08/1411 141101779

 43 األندلسية

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ27/01/1451 هـ28/01/1441 هـ17/08/1411 141101778
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 41 الحكير تايم

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ21/01/1448 هـ22/01/1438 هـ10/04/1438 1438001550

الرياض 

 بالزا
36 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ24/04/1443 هـ25/04/1433 هـ26/10/1413 141302010

 41 السندباد

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ27/01/1451 هـ28/01/1441 هـ17/08/1411 141101777

شركة 

مجموعة 

عبداملحسن 

الحكير 

للسياحة 

 والتنمية

43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ07/04/1449 هـ08/04/1439 هـ19/03/1430 142903654

 41 املشرق 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ05/05/1449 هـ06/05/1439 هـ19/07/1439 1439010273

 43 املعلم 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ10/10/1447 هـ19/06/1437 هـ07/10/1437 1437013904

انجوس 

 وينجز
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/07/1452 هـ24/07/1442 هـ18/07/1432 142709633

 41 برايز ماين

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ15/09/1450 هـ16/09/1440 هـ28/11/1440 1440023629

 38 تستاهل

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ15/09/1447 ه20/12/1437 هـ20/12/1437 1437021159

 45 تستاهل 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ15/09/1447 ه20/12/1437 هـ20/12/1437 1437021160

رسم 

كاريكاتيري 

لطفل 

مبتسم على 

 شكل نجمة

41 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ08/08/1452 هـ09/08/1442 هـ17/06/1434 143208266

 41 سبارتي

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ05/07/1447 هـ06/07/1437 هـ19/10/1437 1437015453

سرف أن 

 فرايز
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ02/07/1451 هـ03/07/1441 هـ12/10/1441 1441018678
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سنوي 

 فورست
41 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ17/01/1445 هـ18/01/1435 هـ03/05/1435 1435001117

 41 عبقرينو

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ15/01/1452 هـ16/01/1442 هـ24/10/1422 142200405

 45 عطاء

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ17/06/1449 هـ18/06/1439 هـ19/03/1430 142906776

 41 فن تاون 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ16/11/1447 هـ16/11/1437 هـ06/08/1418 141703916

 41 فورتيكس

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ18/12/1450 هـ19/12/1440 هـ08/08/1431 143010089

كرنفال 

 أوف وندير
41 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ03/05/1451 هـ04/05/1441 هـ05/08/1441 1441013298

كرنفال 

 أوف وندير
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ03/05/1451 هـ04/05/1441 هـ05/08/1441 1441013303

 43 البوتشيري 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ29/12/1447 هـ01/01/1428 هـ01/01/1428 142800126

 43 مارينا

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ09/09/1451 هـ10/09/1441 هـ24/04/1422 142106203

مطعم 

 الغابة
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ06/05/1451 هـ07/05/1441 هـ10/11/1421 142102928

ملك 

 الحلويات
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ11/02/1447 هـ12/02/1437 هـ19/05/1428 142701312

 43 مينا جراند 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/07/1451 هـ24/07/1441 هـ18/07/1432 143107549

مينا 

 سويتس
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/07/1451 هـ24/07/1441 هـ18/07/1432 143107548

مينا فنادق 

 ومنتجعات
43 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ04/08/1449 هـ05/08/1439 هـ29/11/1430 142908890

 43 ناتشوهوت

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ05/05/1447 - - 1437010243
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 45 يا هال

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ17/06/1449 هـ18/06/1439 هـ19/03/1430 142906777

 42 عليا هاوس

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ28/01/1446 هـ29/01/1436 هـ18/07/1416 141600115

 41 فن ستوديو

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ17/04/1447 هـ18/04/1437 هـ19/05/1428 142703542

مملكة عالء 

 الدين 
41 

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ27/05/1446 هـ28/05/1436 هـ30/03/1417 141600735

 41 هابي الند

اململكة 

العربية 

 السعودية

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 هـ23/04/1446 هـ24/04/1436 هـ28/02/1417 141600880

سنوي 

 فوريست
41 

سلطنة 

 عمان

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/11/2027 م10/04/2018 م27/11/2017 114773

سنوي 

 فوريست
 األردن 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م26/11/2027 م26/11/2017 م26/11/2017 156647

سنوي 

 فوريست
41 

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م29/11/2027 م21/06/2018 م29/11/2017 283624

سنوي 

 فوريست
 الجزائر 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/11/2027 م27/11/2017 م29/05/2019 104892

سنوي 

 فوريست
 السودان 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/11/2027 م27/11/2017 م27/11/2017 58843

سنوي 

 فوريست
 الكويت 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م23/11/2027 م23/11/2017 م23/11/2017 195805

سنوي 

 فوريست
 اليمن 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/11/2027 م27/11/2017 م277/11/2017 82448

سنوي 

 فوريست
 تونس 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

TN/E/2017/00824 24/11/2017م24/11/2027 م13/02/2019 م 

سنوي 

 فوريست
 سوريا 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/12/2027 م27/12/2017 م09/10/2018 141704

سنوي 

 فوريست
 ماليزيا 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م11/12/2027 م11/12/2017 م11/12/2017 1911429
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سنوي 

 فوريست
 مصر 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م04/12/2029 م04/12/2019 م06/12/2017 361551

سنوي 

 فوريست
41 

مملكة 

 البحرين

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م26/11/2027 م15/08/2018 م26/11/2017 121099

سنوي 

 فوريست
 لبنان 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م07/12/2032 م07/12/2017 م28/11/2017 79006

سنوي 

 فوريست
 تركيا 41

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/11/2027 م27/11/2017 16/04/2018 107453 2017

 اليمن 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م13/08/2027 م08/04/2018 م13/08/2017 80929

 سوريا 41 تايم الحكير

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م29/08/2027 م26/07/2018 م30/08/2017 140248

 قطر 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م13/08/2027 م09/07/2018 م14/08/2017 116580

 األردن 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م14/08/2027 م14/08/2017 م14/08/2017 155042

 الجزائر 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م13/08/2027 م18/07/2018 م13/08/2017 102455

 الكويت 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

 م17/08/2027 م17/08/2017 م17/08/2017 160304

 تونس 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

TEN/E/2017/00550 15/08/2017م15/08/2027 م17/10/2018 م 

 لبنان 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م30/08/2032 م31/08/2017 م31/08/2017 181296

 41 الحكير تايم
مملكة 

 البحرين

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م14/08/2027 م14/08/2017 م14/08/2017 120137

 املغرب 41 الحكير تايم

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م30/08/2027 م28/08/2017 م28/08/2017 187203

 41 الحكير تايم
سلطنة 

 عمان

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م15/08/2027 م19/12/2017 م15/08/2017 112218
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 28 جوجو تويز

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م15/10/2025 م14/11/2016 م15/10/2015 242457

 مصر 28 جوجو تويز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م27/03/2027 م27/03/2017 م26/10/2015 0324823

 البحرين 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م25/12/2022 م25/12/2012 م25/12/2012 95207

 السودان 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م19/12/2022 م19/12/2012 م19/12/2012 47222

 الجزائر 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م25/12/2022 م25/12/2012 م25/12/2012 84586

 األردن 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م18/12/2022 م18/12/2012 م18/12/2012 127216

 الكويت 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م19/12/2022 م20/12/2012 م20/12/2012 120746

 املغرب 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م26/12/2022 م26/12/2012 م26/12/2012 148924

 سوريا 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م18/12/2022 م20/02/2014 م19/12/2012 127485

 قطر 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م26/12/2022 م18/01/2015 م26/12/2012 78612

 لبنان 41 سباركيز

شركة مجموعة 

 عبداملحسن الحكير

 للسياحة والتنمية

 م27/12/2027 م28/12/2012 م28/12/2012 147277

 تونس 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

TN/E/2012/02186 18/12/2012م18/12/2022 م01/11/2013 م 

 41 سباركيز
سلطنة 

 عمان

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م03/11/2023 م03/11/2013 م24/12/2012 78042

 اليمن 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م18/12/2022 م18/12/2012 م18/12/2012 60861

 الهند 41 سباركيز

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م11/12/2025 م11/12/2015 م11/12/2015 3124082
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 املصدر: الشركة

  

فنادق مينا 

 ومنتجعات
 األردن 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م03/04/2022 م03/04/2012 م03/04/2012 123291

MENA 

Hotels & 

Resorts 

 األردن 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م03/04/2022 م03/04/2012 م03/04/2012 123292

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 السودان 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م04/04/2022 م04/04/2012 م04/04/2012 46186

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 الكويت 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م11/04/2022 م12/04/2012 م12/04/2012 120729

مينا فنادق 

 ومنتجعات
43 

سلطنة 

 عمان 

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م08/04/2022 م06/02/2013 م08/04/2012 73759

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 قطر 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م16/04/2032 م06/08/2015 م16/04/2012 74173

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 جزائر  43

شركة مجموعة 

الحكير  عبداملحسن

 للسياحة والتنمية

 م15/07/2023 م16/07/2013 م17/06/2012 82194

مينا فنادق 

 ومنتجعات
43 

مملكة 

 البحرين

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م12/04/2012 م12/04/2012 م12/04/2012 91604

MENA 

Hotels & 

Resorts 

43 
مملكة 

 البحرين

شركة مجموعة 

الحكير عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

 م12/04/2012 م12/04/2012 م12/04/2012 91603

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 املغرب 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

144171 

 
 م03/04/2022 م04/04/2012 م04/04/2012

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 اليمن 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

 م18/04/2022 م18/04/2012 م18/04/2012 58430

مينا فنادق 

 ومنتجعات
 تونس 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

TN/E/2012/00452 12/03/2012م12/03/2022 م16/02/2013 م 

مينا فنادق 

 ومنتجعات 
 لبنان 43

شركة مجموعة 

عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 م18/04/2027 م19/04/2012 م19/04/2012 142393
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 التأمين 13.10

تي تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع املخاطر التي قد تتعرض لها. ويلخص الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين ال

 تحتفظ بها الشركة:
 ق التأمين التي تحتفظ بها الشركة(: ملخص وثائ76الجدول رقم )

 نطاق التأمين املؤمن له شركة التأمين
تاريخ انتهاء 

 التغطية
 الحالة

 ميدغلف 
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

تأمين ضد خيانة 

األمانة )قطاع 

 الترفيه(

 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف 
الحكير شركة مجموعة عبداملحسن 

 للسياحة والتنمية

تأمين ضد خيانة 

األمانة )قطاع 

 الفنادق(

 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية
 ةساري م30/09/2021 تأمين على الحياه

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية
 ةساري م31/12/2021 طبي تأمين

 ميدغلف
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 تأمين على األموال

 )قطاع الترفيه(
 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 تأمين على األموال 

 )قطاع الفنادق(
 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف
عبداملحسن الحكير شركة مجموعة 

 للسياحة والتنمية

التأمين على 

 املمتلكات

 )قطاع الترفيه(

 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

التأمين على 

 املمتلكات

 )قطاع الفنادق(

 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف 
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

التأمين على 

 املسؤولية العامة

 )قطاع الترفيه(

 ةساري م31/12/2021

 ميدغلف 
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

التأمين على 

 املسؤولية العامة

 )قطاع الفنادق(

 ةساري م31/12/2021

 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 والتنميةللسياحة 

 التأمين على  املركبات

 (قطاع الترفيه)
 ةساري م05/01/2022

 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير 

 للسياحة والتنمية

 التأمين على  املركبات

 )قطاع الفنادق(
 ةساري م05/01/2022

 املصدر: الشركة

  



 

 

161 

افقة الهيئة على آخر نشرة إصدار  املعلومات 14.10  سهمأالجوهرية اللي تغيرت منذ مو

اريخ فيما يلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار )الطرح األولي في السوق الرئيسية(، والتي صدرت بت

 :م(22/05/2014ه )املوافق 23/07/1435

 :م08/05/2014ت التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ فيما يلي ملخص ألبرز املعلوما

 :مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد. هتم تحديث النظام األساس ي 
ً
 تماشيا

 :اليالدولية للتقرير امل عداد لتصبح وفق املعايير املحاسبيةتم تعديل طريقة اإل  القوائم املالية ((IFRS. 

  :تخفيض رأس املال بنسبة على  جمعية العامة غير العادية للشركةفي تاريخ **/**/****ه )املوافق **/**/****م(، وافقت الرأس املال

( سهم من أسهم الشركة، ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس 20,700,000لغاء عشرين مليون ريال وسبع مئة ألف )إ%( عن طريق 37,64)

 ذلك سيتم زيادة رأس مال الشركة إلىضافة إطفاء الخسائر املتراكمة وقد حصلت الشركة على املوافقة املسبقة من هيئة سوق املال. إاملال إلى 

 سهم حقوق أولوية كما قد حصلت الشركة على املوافقة املسبقة من هيئة سوق املال.أطرح ( وذلك عن طريق %89,50بنسبة )

 ة "اإلدار ( 10.6)ملزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم الفرعي رقم ) : إجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس تنفيذي جديداإلدارة العليا

 من هذا القسم.   التنفيذية"

  عضاء وإستقالة البعض عن طريق موافقة الجميعة بعض التغييرات املتعلقة بمجلس اإلدارة وذلك بتعيين بعض األ  : حدوثدارةمجلس اإل

 العامة للمساهمين. 

 :حة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.ئمع ال  ىقامت الشركة بتعديل الئحة حوكمة الشركة لتتماش  الحوكمة 

 برز التغييرات شطب بعض فروع الشركة كما هو آتي:أومن  فروعهات الشركة بإجراء بعض التعديالت على : قامإعادة هيكلة الشركة 

ر للسياحة والتنمية املقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم يإغالق تيم تيك الرمال سنتر فرع مجوعة عبداملحسن الحك -

 .هـ.13/08/1434( وتاريخ 1010380886)

 .هـ.10/05/1435( وتاريخ 2055022124فرع مجموعة عبداملحسن الحكير املقيد بالسجل التجاري بمدينة الجبيل بالرقم )إغالق فناتير  -

 .هـ.30/11/1438( وتاريخ 4030296237بالسجل تجاري بمدينة جدة بالرقم ) فندق مينا املطار بجدة املقيد فرع إغالق -

 .هـ. 09/09/1429( وتاريخ 5800010267جل التجاري بمدينة الباحة بالرقم )بالس فندق جولدن توليب الباحة املقيدفرع إغالق  -

  فتتاح فروع لشركة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية كمايلي:اقامت الشركة ب :الشركة الجديدةفروع 

( وتاريخ 1010407971)فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية املقيد بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم  -

 هـ.17/05/1435

( وتاريخ 1010438915فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية املقيد بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم ) -

 ه.29/01/1437

السجل التجاري بمدينة فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية ، محل اطايب امنية للحلويات واملكسرات املقيد  ب -

 ه.2908/01/1438( وتاريخ 1010464530الرياض بالرقم )

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز الفرسان الخرج واملكسرات املقيد بالسجل التجاري بمدينة الخرج  -

 ه26/08/1438( وتاريخ 1011024490بالرقم )

بن خلدون املقيد بالسجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم اكير للسياحة والتنمية، سنوي فرع شركة مجموعة عبداملحسن الح -

 ه30/06/1436( وتاريخ 2050105501)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، فندق جولدن توليب الخبر للوحدات السكنية املقيد  بالسجل التجاري  -

 .هـ05/01/1436( وتاريخ 2051064794بمدينة الخبر بالرقم )

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، مطعم عنب وتين لتقديم الوجبات املقيد  بالسجل التجاري بمدينة الخبر  -

 هـ.02/11/1436( وتاريخ 2051221904بالرقم )
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يد  بالسجل التجاري بمدينة الخبر بالرقم فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، منتجع شاطئ نصف القمر املق -

 هـ.06/11/1441( وتاريخ 2051230760)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز لولو  املقيد بالسجل التجاري بمدينة الجبيل بالرقم  -

 هـ.030/10/1436( وتاريخ 2055024282)

والتنمية، فندق بارك ان الجبيل املقيد بالسجل التجاري بمدينة الجبيل بالرقم  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة -

 ه.21/04/1436( وتاريخ 2055026409)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، لولو سنوي  املقيد بالسجل التجاري بمدينة الهفوف بالرقم  -

 هـ.07/07/1436( وتاريخ 2251061574)

مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز حائل املقيد بالسجل التجاري بمدينة حائل بالرقم فرع شركة  -

 هـ26/06/1436( وتاريخ 3350043419)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، فندق مينا تبوك املقيد بالسجل التجاري بمدينة تبوك بالرقم  -

 هـ16/05/1436( وتاريخ 3550122233)

( وتاريخ 3553001103فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية املقيد  بالسجل التجاري بمدينة حائل بالرقم ) -

 ه01/07/1435

بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  فندق هوليدي إن بوابة جدة املقيد فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، -

 هـ08/10/1435( وتاريخ 4030274467)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، فندق هوليدي إن اديسون بلو بالزا جدة املقيد بالسجل التجاري بمدينة  -

 هـ22/07/1436( وتاريخ 4030279954جدة بالرقم )

ملطار املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، فندق مينا جدة ا -

 هـ.30/11/1438( وتاريخ 4030296237)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، فندق مينا جدة املطار املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  -

 هـ.21/12/1438( وتاريخ 4030296407)

( وتاريخ 4030296434ير للسياحة والتنمية، املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم )فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحك -

 هـ22/12/1438

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، جدة سباركيز عزيز مول املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  -

 هـ28/08/1436( وتاريخ 4030303483)

املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  بداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز فانتازيافرع شركة مجموعة ع -

 هـ28/08/1436( وتاريخ 4030303484)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سنوي الجامعة مول املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  -

 هـ28/08/1436( وتاريخ 4030303485)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز الروشان مول املقيد بالسجل التجاري بمدينة جدة بالرقم  -

 هـ28/08/1436( وتاريخ 4030303486)

بالرقم  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، سباركيز هيفاء مول  املقيد  بالسجل التجاري بمدينة جدة -

 هـ28/08/1436( وتاريخ 4030303487)

فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، حديقة السداد  املقيد  بالسجل التجاري بمدينة الطائف بالرقم  -

 هـ 18/12/1435( وتاريخ 4032046198)

بالسجل التجاري بمدينة جازان بالرقم  جازان املقيدفندق راديسون بلو  فرع شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية، -

 .هـ17/06/1435( وتاريخ 5900028435)
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 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات القانونية 15.10

 إضافة إلى اإلقرارات األخرى املشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

 .السعودية العربية اململكة في العالقة ذات واللوائح األنظمة يخالف ال اإلصدار أن .أ

ا التابعة شركاتها أو الشركة تكون  التي االتفاقيات أو العقود من بأي اإلصدار يخل ال .ب
ً
 .فيها طرف

 .اإلصدار نشرة في التابعة وشركاتها بالشركة املتعلقة الجوهرية القانونية املعلومات جميع عن اإلفصاح تم أنه .ج

 دعاوى  ألي ينخاضع واليس وشركاتها التابعة الشركة النشرة، هذه من" القضائية واملطالبات الدعاوى " (10.11) القسم في ورد ما بخالف .د

 .املالي موضعه في أو التابعة أوشركاتها الشركة أعمال في جوهرًيا بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو

 ألي خاضعين ليسوا الشركة إدارة مجلس أعضاء ،" من هذه النشرةالقضائية "الدعاوى واملطالبات (10.11القسم )بخالف ما ورد في  .ه

 .املالي موضعه فيو أ التابعة شركاتها أو الشركة أعمال في جوهرًيا بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى 
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 التعهد بتغطية االكتتاب 11
ثالثين تغطية اكتتاب باتفاقية تعهد  (وشركة بلوم لالستثمار السعودية فالكم للخدمات املالية شركة)كتتاب التغطية ا يأبرمت الشركة ومتعهد

 ثالثمائة وسبعة مليون وبقيمة إجمالية  سعودية للسهم الواحد،( رياالت 10)عشرة عادي، بسعر  سهم( 30,700,000) مليون وسبعمائة ألف

 ."(كتتابال"اتفاقية التعهد بتغطية ا)كتتاب الولوية املطروحة لأل من أسهم حقوق ا( 100%)تمثل  ( ريال سعودي،307,000,000)

 التغطية يمتعهد 1.11

 

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، بنايةالرياض، 

  ،11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 2.11

 
ً
 ه:كتتاب، فإنالوأحكام اتفاقية التعهد بتغطية الشروط طبقا

  سوف التخصيص تاريخ في أنه التغطية يملتعهد الشركة تتعهد (1
ُ
  صدرت

ُ
 املتعهد ولويةأل ا حقوق  أسهم جميع التغطية يملتعهد خصصوت

 .كتتابالا بسعر وذلك إضافية كأسهم نياملستحق نياملساهم قبل من بها االكتتاب يتم لم التيو  ،كتتابالا هذا في بتغطيتها

  سهمأل ا بشراء ايقوم سوف التخصيص، تاريخ في بأنه للشركة كتتابالا تغطية يمتعهد يتعهد (2
ُ
 والتي كتتاب،الا هذا في بتغطيتها تعهدامل

 .كتتابالا بسعر وذلك إضافية كأسهم املستحقين املساهمين قبل من بها كتتابالا يتم لم

 .كتتابالا تال متحص من دفعه سيتم والذي بالتغطية تعهده لقاء محدد مادي مقابل التغطية يمتعهد يتقاض ى (3
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 اإلعفاءات 12
 فيما يتعلق بالطرح. هيئة السوق املاليةإلى  بتقديم أي طلب إعفاء شركةاللم تقم 
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
سهم الجديدة وتم الوفاء أل دراج اإل  السعودية )تداول( تداول شركة سهم الجديدة وإلى أل تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لتسجيل وطرح ا

 .وقواعد اإلدراج تزامات املستمرةاللوراق املالية واأل ات بموجب قواعد طرح ابكافة املتطلب

كتتاب الكتتاب بعناية تامة قبل االي العروض قراءة شروط وتعليمات ايجب على جميع املساهمين املستحقين وحملة الحقوق املكتسبة ومقدم 

كتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الالوسيط أو تعبئة نموذج الطرح املتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب ا اللكتتاب من خالكتروني أو تقديم طلب اإللا

 .حكام املذكورةأل الطرح املتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط وا

 الطرح 1.13

 ةريال سعودي مقسم( 307,000,000) يون مل ثالثمائة وسبعة حقوق أولوية بقيمةأسهم يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار 

ة عشر  دية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمةت سعو ال ريا( 10) ةعشر سمية قدرها ابقيمة  ،سهم عادي( 30,700,000) ليون وسبعمائة ألفم ثالثين إلى

 الواحد. ت سعودية للسهمال ريا( 10)

 )سهم الجديدةأل )ا ولويةأل اكتتاب في أسهم حقوق كيفية التقدم بطلب اال 2.13

كتتاب عن طريق املحفظة الكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االساهمين املقيدين والراغبين في ايتعين على امل

ها أي وسائل أخرى يوفر  اللكتتاب من خالع والشراء، إضافة إلى إمكانية اها إدخال أوامر البياللي منصات التداول التي يتم من خستثمارية فال ا

 كتتاب. وفي حال وجود فالفترة ا اللسهم في اململكة خأل االوسيط وأمين حفظ 
ً
 ةي  أل تقديم طلبات اكتتاب  اللهاخأن يتم  ترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .ستثمارية فقطال اأسهم متبقية من قبل املؤسسات 

 :كتتاب فإن املكتتب يقر بما يليالباملشاركة في ا

  كتتابالسهم املوضحة في طلب األ الشركة بعدد ااملوافقة على اكتتابه في. 

 مضمونها وفهم ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه صدارإل ا نشرة على اطلع قد أنه. 

 هذه صدارإل ا نشرة في الواردة والشروط للشركة ساس يأل ا النظام على املوافقة. 

 وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب ،سهم لهذا الطرح لدى الوسيطأل كتتاب في نفس االأنه لم يسبق له التقدم ل 

 .كتتاباال

 هذه صدارإل ا نشرة وفي الطلب في الواردة كتتابالا وتعليمات شروط كافة وقبوله ،كتتابالا طلب بموجب املخصصة سهماأل  قبوله. 

 طضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسي. 

 كتتابلب االط 3.13

كتتاب عن الكتتاب فيها أن يقوم باالولوية التي يحق له األ كتتاب في جميع أسهم حقوق االالذي يرغب بممارسة كامل حقه وا على الشخص املستحق

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين  اللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خاللستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال طريق املحفظة ا

 .سهمأل حفظ ا

كتتاب الذي يتعين على املكتتب الولوية التي يملكها. أما مبلغ األ كتتاب فيها بحسب عدد حقوق االسهم التي يحق للشخص املستحق األ يحسب عدد ا 

 .( عشرة رياالت سعودية10)كتتاب في الولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة األ دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق ا
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 كتتاب وفترة الطرح املتبقيواالمرحلة التداول  4.13

يوم  كتتاب والتي تبدأالكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االيتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في ا

 .م(****هـ )املوافق **/**/****/**/**يوم  وتنتهيم( ****هـ )املوافق **/**/****/**/**

دارة بزيادة رأس مال الشركة عن إل على توصية مجلس ا م(****هـ )املوافق **/**/****/**/**وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

كتتاب في السهم عادي ل( 30,700,000) ثالثين مليون وسبعمائة ألفصدار هذه سيتم طرح إل سهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اطريق إصدار أ

الواحد،  ت سعودية للسهمال ريا( 10)ة عشر يبلغ كتتاب وبسعر طرح الس مال الشركة قبل اأمن ر ( %89.50)ولوية والتي تمثل نسبة أل هم حقوق اأس

، ريال سعودي( 307,000,000) ثمائة وسبعة مليون ثالوبقيمة طرح إجمالية تبلغ  ،ت سعودية للسهم الواحدال ريا( 10)ة عشر سمية قدرها ابقيمة و 

ولوية املطروحة للمساهمين أل كتتاب في أسهم حقوق اال. وسيكون اولويةأل اسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق أل وسيتم إصدار ا

، ****م(**/**/****هـ )املوافق **/**/ العامة غير العادية بتاريخ املقيدين في سجل املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية

ولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية أل افترة تداول حقوق  اللولوية خأل مستحقين ممن قاموا بشراء حقوق اولل

 بجانب الحقوق التي يملكونها أص إضافية
ً
 .ال

الناتجة عن عدم )سهم املتبقية أل كتتاب، سوف تطرح االاملستحقين بحلول نهاية فترة ا شخاصألولوية الخاصة باأل وفي حال عدم ممارسة حقوق ا

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي اللستثمارية من خال على املؤسسات ا (شخاص املستحقينألممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل ا

ق ح. وتعتبر هذه الحقوق (تداول )ولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر السوق املالية السعودية أل سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق ا

عطي ت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. ويال مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سج

ولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق أل كتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق االكل حق لحامله أحقية ممارسة ا

 .ولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهمأل قيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق افي محافظ املساهمين امل

 :ولوية كالتاليأل عملية طرح أسهم حقوق ا وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل

 .(م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يومنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  :حقيةأل تاريخ ا (1

 ل التداو  فترة تنتهي أن على (م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يوم في كتتابالوا التداول  مرحلة تبدأ :كتتابالوا التداول  مرحلة (2

 .(م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يوم نهاية حتى كتتابالا فترة وتستمر ،(م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يوم في

  العاشرة الساعة في تبدأ :املتبقي الطرح فترة (3
ً
 الخامسة الساعة حتى تستمرو  (م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يوم من صباحا

 ذوي  املستثمرين من عدد على املتبقية سهمأل ا طرح الفترة هذه اللخ وسيتم .(م**/**/**** املوافق) هـ** **/**/**** يوم من مساءً 

. املتبقية سهمأل ا شراء عروض بتقديم ستثماريةال ا املؤسسات تلك تقوم أن على ("ستثماريةال ا املؤسسات"بـ إليهم ويشار) املؤسس ي الطابع

 على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) قلألفا قلألا ثم علىأل ا العرض ذات ستثماريةال ا للمؤسسات املتبقية سهمأل ا تخصيص وسيتم

 إضافتها فسيتم سهم،أل ا كسور ل بالنسبة أما العرض، نفس تقدم التي ستثماريةال ا املؤسسات على بالتناسب سهمأل ا تخصيص يتم أن

 ،الطرح سعر أدنى بحد الفترة هذه في بها يكتتب لم التي الجديدة سهماأل  في كتتابالا سعر يكون  وسوف. باملثل ومعاملتها املتبقية سهمأل ل

 يقوموا لم ذينال ولويةأل ا حقوق  لحملة كتعويض (وجد إن) الفرق  يوزع الطرح سعر من أعلى بها املكتتب غير سهمأل ا سعر كان وإذا

 .حقوق  من يملكون  ما بنسبة بحقوقهم كتتابالبا

 أما وصحيح، مكتمل بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل سهمأل ا تخصيص سيتم :سهمأل ل النهائي التخصيص (4

 يتم وسوف. املتبقي الطرح فترة اللخ ستثماريةال ا املؤسسات على وطرحها سهمأل ا كسور  جمع فسيتم سهم،أل ا كسور  ملستحقي بالنسبة

 أو رسوم أي   احتساب بدون  سهمأل ا وكسور  املتبقية سهمأل ا بيع تال متحص باقي وتوزع للشركة، املتبقية سهمأل ا طرح سعر إجمالي تسديد

 املوافق) هـ** **/**/**** يوم أقصاه موعد في يستحقه ما حسب كل مستحقيها على (الطرح سعر يتعدى بما( استقطاعات

 .(م**/**/****

جراءات املتعلقة إل عند استكمال كافة ا (تداول )في نظام  كتتابالسهم املطروحة لأل تداول اسيبدأ  :سهم الجديدة في السوق أل تداول ا (5

 .سهم املطروحة وتخصيصهاأل بتسجيل ا

 (تداول )السعودية  تداول شركة طلب إلى سهم الجديدة كما تقدمت الشركة بأل ئة السوق املالية لتسجيل وطرح القد تقدمت الشركة بطلب إلى هي

 .لقبول إدراجها
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 التخصيص ورد الفائض 5.13

 .كتتاب فيهالت اال كتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالستقوم الشركة ومدير ا

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ يتم تخصيص أسهم حقوق ا

، فترة الطرح املتبقي اللستثمارية خال وطرحها على املؤسسات ا وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها سهمأل سهم، فسيتم جمع كسور األ اكسور 

ما يتعدى )ب )إن وجدت( سهمأل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال سهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصأل وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا

  .** **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(يوم  حسب ما يستحقه في موعد أقصاهب على مستحقيها كل   (سعر الطرح
ً
 يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

وفي حال تبقي أسهم بعد  الطرح. بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو

 .سهم الجديدة املتبقية وستخصص لهأل التغطية بشراء تلك ا يذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد

كتتاب وذلك بقيدها الت أو استقطاعات من مدير اال سهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عمو أل عن العدد النهائي ل اإلعالنويتوقع 

ه للحصول على أية معلومات اللكتتاب من خالتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االشخاص املستحقين األيجب على افي حسابات املكتتبين. و 

 ** **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(.ن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم إلعال وسوف يتم ا .إضافية

شخاص املستحقين الذين لم أللومبلغ التعويض )إن وجد(  ( )إن وجد(،الطرحت عملية الطرح بما يتجاوز سعر ال باقي متحص)سيتم رد الفائض 

 اليمارسوا حقهم في ا
ً
  كتتاب كليا

ً
 ** **/**/****هـمن دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم  سهمأل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا أو جزئيا

 .)املوافق **/**/****م(

 صدار التكميليةإل نشرة ا 6.13

امات املستمرة، إذا علمت تز اللوراق املالية واأل ب متطلبات قواعد طرح االشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حس يتعين على

 :تيلمن ا صدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأيٍ إل وقت بعد تاريخ نشر نشرة ا في أي الشركة

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 

  النشرة هذه في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور. 

 .حسهم قبل انتهاء فترة الطر أل صدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه اإل سهم الجديدة قبل نشر نشرة األ ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في ا

 تعليق أو إلغاء الطرح 7.13

 
ً
ئحه بنظام السوق املالية أو لوا اللالطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخأو إلغاء بتعليق  لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح سيتمالتنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه 

 :ولوية املتداولةتداول واكتتاب حقوق األ  ليةآ لييوضح الشكل التا

 .املتداولة األولوية حقوق  واكتتاب تداول  آلية(: 2) رقم الشكل

 تداول : املصدر
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 8.13

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم كيناملال املساهمين

 بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع

 .الطرح

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم ملى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 .واالكتتاب

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة)تداوالتي(  خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عل ها سيحصل اللي األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم كل يملكه ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

 يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 فإن، وعليه للشركة الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب، العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول 

  حق( 0.895) هو األحقية معامل
ً
 ، األحقية تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل تقريبا

ً
 يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (895) له فسيخصص األحقية تاريخ في سهم( 1,000)

 الشركة؟ أسهم ورمز اسم عن الحقوق  هذه تداول  ورمز اسم سيختلف هل

 جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق  لهذه

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة( الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت (5) سيكون 

 املقيد؟ املساهم هو من

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية الشركة مساهمي سجل في يظهر مساهم أي هو

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،
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 على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حلى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس زيادة

 .عمل بيوم قبلها أو العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم في أسهمه ببيع قام حال في االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد نعم،

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 ةإمكاني إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم محفظة أي في استثمارية، محفظة من أكثر خالل من الشركة أسهم امتالك حال في

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 895) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 (.ب) محفظة في حق( 179)و( أ) محفظة في حق( 716) إيداع فسيتم عليه. حق( 0.985) سهم

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

 الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق وإحضار)"إيداع"(،  املالية األوراق إيداع مركز شركة أو املستلمة

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

 .فقط التداول  فترة خالل أخرى  حقوق  وشراء بيعها له يحق نعم،

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 الحقوق؟ تداول  فترة خالل اشتراها اللي األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  ملى

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن على)وهي يومي عمل(،  الحقوق  شراء تسوية انتهاء بعد

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح  محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم حال

 .املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل ف ها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم اللي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

  االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، مدير ينظمه الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم طرحت

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك)إن وجد(  التعويض قيمة
ً
 الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي

 حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  في األحقية له من

 أولوية؟

  للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في قيدامل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر تعديل يتم ملى

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم
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 زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟ مال

 يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم نهأ حيث نعم،

 تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية انعقاد

 الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن ولكن. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني

 .املال رأس بزيادة

 له؟ الحقوق  احتساب سيتم كيف وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا ر،الكسو  لكت
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم كثرأ أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

 .التداول  فترة خالل األولوية حقوق  شراء إتمام بعد وذلك نعم،

 :إ افية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية، ( وألسباب(IR@alhokair.comاإللكتروني  البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

 راجع  ،االكتتابوأحكام وتعليمات  شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «باألسهم وأحكام الطرح وشروطه املعلومات املتعلقة»( 13)قسم الفضال

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات
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افقات اللي ستطرح ا 9.13  سهم بموجبهاأل القرارات واملو

بعد تخفيض رأس املال من خمسمائة وخمسين  (م27/10/2020 املوافق) ه10/03/1442 تاريخب املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

 وثالثة ثالثمائةمن  الشركة مال رأس بزيادة ( ريال سعودي،343,000,000( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون )550,000,000مليون )

 بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح عن طريق سعودي، ريال( 650,000,000) مليون  وخمسين سعودي، إلى ستمائة ريال( 343,000,000) مليون  وأربعين

 غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 307,000,000) ماليين وسبعة ثالثمائة

 .العادية

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم م(****ه )املوافق **/**/******/**/ تاريخوفي 

 للسهم ةرياالت سعودي( 10)عشرة بسعر طرح يبلغ جديد  عادي سهم (30,700,000) ألف وسبعمائة مليون  ثالثين في طرحولوية، ويتمثل أحقوق 

ريال  (343,000,000) ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون من وذلك لزيادة رأس مال الشركة  ة،رياالت سعودي( 10)عشرة سمية قدرها ا، وبقيمة الواحد

 سهم( 34,300,000) ألف وثالثمائة مليون  وثالثين سعودي، وزيادة عدد األسهم من أربعة ريال( 650,000,000)ستمائة وخمسين مليون إلى ، سعودي

 .عادي سهم (65,000,000) خمسة وستين مليون لى إ عادي

كما تمت املوافقة على  ،م(25/01/2021ه )املوافق 12/06/1442بتاريخ سهم الجديدة أل على طلب إدراج ا (تداول )السعودية  تداول شركة وافقت 

ه )املوافق 28/10/1442نها في موقع الهيئة يوم الطلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي إل نشر نشرة ا

 .م(09/06/2021

 

 بنود متفرقة 10.13

 قة ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم الحكام والتعهدات ذات العأل كتتاب وكافة الشروط واالسيكون طلب ا

 . ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة
ً
يتم التنازل عن  الفي هذه النشرة، فإنه  ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

طراف املشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول أل ي من األ الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها 

 .خرل على موافقة كتابية مسبقة من الطرف ا

 أل تتاب أو العقود املترتبة عليها كالم لنماذج طلب اال هذه التعليمات والبنود وأي است تخضع 
ً
وزيع لها. وقد يتم ت نظمة اململكة وتفسر طبقا

يزي، يعمل بالنص العربي لنشرة نجلإل ربي والنص انجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العإل هذه باللغتين العربية واصدار إل نشرة ا

 .صدارإل ا

 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملن  التصرف في أسهم معينة 11.13
 .يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهمال 
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14
خمسمائة وخمسين  بعد تخفيض رأس املال من( م27/10/2020 املوافق) ه10/03/1442 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

 وثالثة من ثالثمائة الشركة مال رأس بزيادة ( ريال سعودي،343,000,000( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وثالثة وأربعين مليون )550,000,000مليون )

 بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح عن طريق سعودي، ريال( 650,000,000) مليون  وخمسين سعودي، إلى ستمائة ريال( 343,000,000) مليون  وأربعين

 غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 307,000,000) ماليين وسبعة ثالثمائة

 .العادية

 ومن ثم زيادته كما هو مشار إليه أعاله في توصية مجلس إدارة الشركة، في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال

من فإن سعر سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال حيث بلغ سعر سهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية )**( ريال سعودي، و 

ودي، وبعد ذلك نتيجة لزيادة رأس املال فإن سعر سهم الشركة سينخفض بنسبة )**%( ليصبح سعر سهم الشركة )**( ريال سع املتوقع أن يرتفع

من تاريخ الجمعية العامة غير العادية  (T+2)بنسبة )**%( من )**( ريال سعودي إلى )**( ريال سعودي وذلك في افتتاح السوق بعد يومان تداول 

 إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال(.
ً
 )نظرا

 الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم في نهاية ثاني اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم ال عدم اكتتاب أٍي من حملةوفي ح

 تهم في الشركة.نسبة ملكيالعادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض  غير العامة

 املال كما يلي:طريقة احتساب سعر سهم الشركة نتيجة لعملية تخفيض وزيادة رأس 

: احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال
ً
 أوال

 عدد األسهم بعد تخفيض رأس املال /= القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس املالسعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال 

عدد  xالجمعية العامة غير العادية"  ماملال "إغالق يو سعر السهم قبل تخفيض رأس القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس املال= 

 األسهم قبل تخفيض رأس املال

: احتساب سعر السهم بعد زيادة رأس املال
ً
 ثانيا

 زيادةبعد سهم أل عدد ا)/  (سهم املطروحةأل + قيمة ا ألسهم الشركة قبل زيادة رأس املالالقيمة السوقية  سعر السهم املتوقع بعد زيادة رأس املال=

 (رأس املال

 عدد األسهم بعد تخفيض رأس املالx القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل زيادة رأس املال= سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال 
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 كتتابالب وتعهدات انبذة حول طل 1.15

سهم الجديدة على أل كتتاب باالللمستثمرين. وسيتم ا وسائل أخرى يوفرها الوسيط أي   اللكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالمكن ايُ 

  مرحلة
ً
 :ملا يلي واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  شرائه حال وفي االكتتاب، فترة خالل أو بجزء منها أسهمه عددكامل ب مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة انتهاء بعد بها االكتتاب

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :سهم الجديدة بالتاليأل كتتب في اكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر املالولوية لحامله أحقية األ يعطي كل حق من حقوق ا

 صدار هذهإل كتتاب الواردة في نشرة االقبوله كافة شروط وتعليمات ا. 

  صدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهاإل بأنه قد اطلع على نشرة ا.  

 ساس ي للشركةأل قبوله للنظام ا. 

  كتتاب بعد تنفيذهالالتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب ا. 

 

 عمليات التخصيص 2.15

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ أسهم حقوق ايتم تخصيص 

، فترة الطرح املتبقي اللستثمارية خال وطرحها على املؤسسات ا بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتهاسهم أل فسيتم جمع كسور اسهم، أل كسور ا

 (بما يتعدى سعر الطرح)سهم أل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال سهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصأل وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا

 فيها ُمكتتب غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي م(****ه )املوافق **/**/******/**/** على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 

 .الجديدة املتبقية وستخصص له األسهم تلك بشراء التغطية يمتعهد فسيقوم

عن نتائج  اإلعالنللحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم خالله كتتاب من التصال بالوسيط الذي تم االشخاص املستحقين األويجب على ا

 .م(****)املوافق **/**/ه ******/**/** يوم التخصيص في موعد أقصاه 

 

 السوق املالية السعودية )تداول( 3.15

م. 1990كتروني في اململكة عام إللسهم األ روني، وبدأ تداول اكتإللوراق املالية األ م كنظام بديل لنظام معلومات ا2001تم تأسيس نظام تداول في عام 

وم سبوع من يأل م التداول كل يوم عمل من أيام ابتسويتها. ويت الصفقة وانتهاءً من تنفيذ  ءً نظام إلكتروني متكامل ابتدا اللعملية التداول من خ تتم

 وحتى الساعة  10يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  حد حتىأل ا
ً
،  3صباحا

ً
وقات فيسمح أل وامر. أما خارج هذه األ ها تنفيذ االلويتم خعصرا

 وحتى الساعة  9:30وامر وتعديلها وإلغائها من الساعة أل بإدخال ا
ً
. 10صباحا

ً
 صباحا

 أل ، ويتم استقبال وتحديد أولوية اوامرلأل مطابقة آلية  اللويتم تنفيذ الصفقات من خ
ً
 وهي . وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو للسعر وامر وفقا

ً
ال

 لتوقيت اإلدخلسعر فإنه يتم تنفيذها وفقوفي حال إدخال عدة أوامر بنفس ا ،وامر محددة السعرأل سعار، وتليها األ املشتملة على أفضل ااألوامر 
ً
 ال.ا

، ويتم توفير بيانات السوق بشكل االنترنتمختلفة أبرزها موقع تداول على قنوات  الليقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خ

 خالل يومي عململزودي املعلومات املعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آلي فوري
ً
 (.T+2حسب ) ا

فصاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة إل وينبغي على الشركة ا

 .السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 
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 سهم السعوديتداول أسهم الشركة في سوق األ  4.15

دراجها وتمت املوافقة إل  (تداول )سهم السعودية وطلب لدى السوق املالية أل ولوية في سوق األ الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق اتم تقديم طلب لدى 

 .صدار هذه وتم الوفاء باملتطلبات كافةإل على نشرة ا

سهم أل نتهاء من عملية التخصيص النهائي ال سهم السعودية بعد األ ولوية في سوق األ ومن املتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق ا 

 كتروني. وتعتبر التواريخ املذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقةإللولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول األ حقوق ا

 .هيئة السوق املالية

ي فيمكن التداول  الأنه  ال، إ(تداول )لشركة مدرجة أسهمها في السوق املالية سهم السعودية وأن األ سهم القائمة مسجلة في سوق األ وبالرغم من أن ا 

 أل بعد اعتماد التخصيص النهائي ل السهم الجديدة إأل ا
ً
  سهم وإيداعها في محافظ املكتتبين. ويحظر حظرا

ً
ماد سهم الجديدة قبل اعتأل التداول في ا تاما

 .عملية التخصيص

الطرح املتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول املحظورة هذه املسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة  يتحمل املكتتبون ومقدمو العروض في

 .أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة
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 املستندات املتاحة للمعاينة 16
 بين -الشمالي  الدائري  -ج املرو  حي -الرياض  مدينةفي والواقع  مجموعة الحكيرستكون املستندات التالية متاحة لالطالع عليها في املقر الرئيس لشركة 

خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى وذلك ، السعودية العربية اململكة 11584 الرياض 57750 ب.ص ،تري  دبل هيلتون  فندق بعد - 5و 4 مخرج

 من 04:00الساعة حتى و  صباًحا 08:00بين الساعة ما الخميس 
ً
، ةعقاد الجمعية العامة غير العاديأول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة الن مساًء، اعتبارا

 قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 14على أن ال تقل تلك الفترة عن 
ً
نهاية  ىمتاحة للمعاينة حتوستبقى هذه املستندات  يوما

 :الطرح

 :كةشر ستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الملا

 جاري السجل الت. 

 النظام األساس ي. 

 

افقات املا  :ملالتعلقة بأسهم زيادة رأس املو

 دارة بالتوصية بزيادة رأس املالاإل لس قرار مج. 

  ولويةأل وق املالية على طرح أسهم حقوق اموافقة هيئة السإعالن نسخة من. 

  ولويةأل على إدراج أسهم حقوق ا (تداول )السعودية  تداول  شركةموافقة. 

 

 :ستنداتملوالخطابات واالتقارير 

 كتتابالاتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة ا. 

 املستشار القانوني واملحاسب القانوني على استخدام و  التغطية يكتتاب ومتعهدالاملوافقات الخطية من قبل املستشار املالي ومدير ا

 .صدارإل فاداتهم ضمن نشرة اإهم و اتهم وشعار ائسمأ

  االقتصادية ملشاريع إنشاء مراكز اللياقة البدنية.دراسة الجدوى 

 

 

 

  

 



 

 

 


